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dengan 

Hoa jaa 

ea Bona bana 
0. dia untuk 2g perimdhingan | 

abu na hari 
ditunda untuk 

T ja 

  

      
ngan gerilja terlebih dulu, 

Demikian pula diberi 
seperlunja. 

M 
.donesia kemarin 

Indonesia tidak akan 

  

Usul 11 
Nesara 

Politik PBB 
SUL SOVJET UNI, jang 
menghendaki penghapusan 

Paritia - Tindakan? Kolektip 
' FPBB daiam sidang Panitia Po- 

litik Sidang Umum PBB hari 
Selasa ditolak de engan suara 52 
lawan 5 dengan 2 suara blanko. 
Wakil perantjis, Jean Chanvel, 
setjara tak langsung Perka 
menteri luar pegeri Bovjet, : 
drei Vishinsky, telah Puan 
gu rundingan genijatan sendi 

: ita di Korea. 

Dikatakannja, bahwa sebelum 
|Vishinsky tjampur tangan dgn 
mengemukakan tuntutannja su 
'paja segera diadakan sidang De 
wan Keamanan tingkat tinggi | 
untuk membantu delegasi Uta- 
ra, rutdingan? gentjaan sendja 

'ta di -Panmunjom tak begitu bu   
" negara tadi disetudjui 

|ruk seperti sekarang. 

Sementara itu Paritia politik 
PBB hari Selasa p telah 
menerima baik usul 11 negara 
mengenai 
kolektif. 

tang 

Rentjana resolusi 11 

oleh 51 

Suara lawan 5 dan 3 suara blan 
ko: Sebelum itu delegasi2 telah 
mengadakan pemungutan suara 

| mengenai rentjana resolusi tadi 
“bah demi bab. 

  

Rusia Prantjis 
Akan Berlangsung Lama | 

1 m Membentuk Kabinet 
“Prantjis Jang Baru. 

sg BESAR dari para “komentator pers Perantjis 
dan Mann mengikuti perkembangan? pariemen 

a hnja kabinet Pleven (beritanja di 
, hari Selasa meramalkan, bahwa Pe- 
Tata krisis pemerintahan jang akan 
Presiden Auriol telah memulai ber- 

. itjaraan2 untuk mendapatkan peng- 
1 Rene Pieven jang telah mengundurkan 

| sosialis Te 
untuk menga 

. dibanty oleh 
menjebab: 

2. Suatu: 
kiri dan 
diketuai 

menteri He OA 3 
djurkan oleh 
an radikal. 

  

pa soal, ter 
di pemerintah 
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dari de Gaulle. 

Ikan dari Paris, 

  
  

   
   
       

  

| Mesir, 

Dalam hal ini 

terdapas duga kesulitan, ber 
kenaan dengan tidak  sukanja 
sebagian besar dari fihak ka- 
(nan dan tengah itu untuk ber 
“koalsi dengan partai dari de 

: | Gaulle. Demikian AFP. 

Ek . Mempengaruhi. 

NATO. 

Sementara itu UP mewarta- 
bahwa krisis 

iang dhadapi Perantjis dewa- 
sa ini akan reemperlamba: un. 
tuk waktu jang tidak tertentu, 

s putusan mengenai Rentjana 

Sechuman. Selain itu, konperen | 
“Isi untuk membentuk tentara BE 
ropa jang telah d'tunda akan 
tertunda lagi Korenanja, dan 
ini akan mempunjai pengaruh 
terhadap kara NATO jg 

akan diadakan di L/ssabon pa | 

da bulan Dganuari ini (AFP). 

: D. gein Sirry: Ameri Bey, ke- 

& dewan psrtahanan nasional 
hari Selasa pagi kema- 

sir mendjadi ko-ban 
jauh ketika beberapa 

.jg tak dikenal 

Dua orang: gerilja wanita  Korea- Utara, 
“dibalik front PBB. Mereka sebelum terdjun dim perdjoa- 

diberi latihan militer jg saksa- 

dula dan hari Selasa kemaren berangkat pu- 
lang ke Djakarta, terangkan kepada Antara, bahwa golo- 
ngan agama tidak dapat dipergurakan 
dunia jg kini sedang bertentang 
kamp ini adakan desakan atau infiltrasi, 

dapat di engan 

Diterima: Uleh:Panitya 

“objektif karena - bersangkutan 

tindakan2 keamanan: 

    

jg ikut Dargdnang 1 

peladjaran2 doctrine Marxis   

gi Islam In- 

oleh kedua kamp dij 
an. Kalau salah satu dari dua 

golongan agama di | 

Men genai pergantian duta In | 
donesia di Mesir oleh Menteri 
dikatakan duta Rasjidi akan 
digantikan bukan oleh. Kafrawi 
melainkan oleh salah seorang 
du:a kita dinegara Asia dan 
“untuk itu sekarang sedang di 
mintakan persetudjuan Peme- 

.rintah Mesir. Mengenai berita2 

kemungkinan Kementerian A- 
gama dihapuskan, Wachig Ha- 
sjim tidak mau berikan penda 
pa'nja sebab, katanja, djika |. 

saja katakan tidak mufakat 
mungkin saja dianggap tidak 

gengan korsi jang sada duduki. 
ai 

“Kurang adanja guru2 

agama jg bevoegd. 

NN ai Cs 

Golongan A gama 
Tak, Dapat Dipengaruhi: ha 0 Per- 

tentangan Kedua Kamp Dunia 
Keterangan Menteri Agama Wahid Hasjim. 
ENTERI AGAMA Wachid Hasjim jg tiba di Medan Ming- 
gu jL uik hadiri pembuka an Perguruan 

| halnja Sajan 9 ena an 

    

“ak Besi) Ma I 
Menjelidiki, Kebe- — 

'narannja 

4 itu 
mening. 1 pertanahan 5 
lagi jang pada waktu itu m 
menderita lukaparah. 

rombolan pembercntak 
ta ketemukan di Kerta 
jang telah kita umumkan @6 
lam komunike kemarin 1g. 3-1 
TOBA 2 

Bersamaan dengan pem 

man djenacah2 kita (koi 
| Tegalan) pada tanggal 6 
nuari 1952, fihak geromi 
'pemberontakpun djuga. 

  

tjara luar biasa. Mereka m 
| barkan bendera setengah tian 

disekitar. Ngupit dan Tulung. 
Mengenai berita? tentang m 

ninggalnja Sofjan hingga kini 
fihak resmi belum dapat menja 
takan. kebenarannja. 

Penjelidikon tentang benar- 
nja berita cersebut, sedang ki 
ta selidiki, demikian Djurub- 
tjara Divisi Diponegoro hari 
Ini 

Pena 

RENTJANA POLITIK 
EISENHOWER 

Bila djenderal EBisenhower 
menerima pentjalonan Partai |' 
Repubhk untuk peralihan dja- S 
batan presiden jang akan da- 
tang, maka ia akan tetap mem- 
bela sebuah rentjang bantuan   Kalau saja katakan mufa- 

kat dihapuskannja Kementerian | 
"Agama, hal ini mungkin akan ' 
timbulkan dugaan2 jg tidak! 
pada tempatnja, sebab - peng- 
hapusan Kementerian Agama 
akan mercbah pengaruh batin 
jg hingga kini mendjadikan um 
mat Islam lebih dekat kepada 
Republik Indonesia daripada ge 
rakan jg inginkan bangunkan 
negara Islam di luar Republik 
Indonesia. Tentang pendidikan   

# 

| DJENDERAL SALAN DJADI| 

  

Tele DAng 

agama Gi sekolah2 umum oleh 
Menteri dikatakan, umumnja 
mengenai ini besar sekali per- 
mirtaan dari wali2 murid teru- 
tama setelah masjarakat insjafi 

| bahaja demoralisasi. Hanja sa- 
' jang, katanja, tenaga guru2 jg 
.bevoegd djauh lebih Katana 
| dari pada jg diperlukan. 

(Aatara). 

  

Pk 

ACTING PANGLIMA BESAR 
PERANTIJIS DI INDO CHJ/NA. 

Djenderal Raoul Salan telah 
Giangka' mendjadi panglima be 
sar pasukan2 Perantjis di Indo 
China seama djenderal de 
Lattre de Tassigny. belum lagi 
sembuh sama sekali dari opera 
si, jg dilakukan terhadapnja ba 
ru? ini, demikian diumumkan 
dengan resmi pada hari Senen. 
Djen. Racul Salan adalah pem 
bantu'u'ama Djenderal de Lat- 
tre de Tassigny sedjak gera- 
kam2 militer mulai Pn di 
Indo (hina, PA 

PERHATIAN Te FILM 
DJEPANG. 

Harian ,,New Yor Times" 
pada hari Minggu telah memu- 
at suatu uraian tentang film 
Djepang »Rasho Mon”, Dida- 

|lam karangan jang ditulis oleh 
kritikus filmnja. harian terse- | 
but menjatakan, bahwa tanda 
penghargaan jang baru2 in: | 
diberikan oleh kritikus tadi 
demikian hadiah besar dari 
Venetia, belumlah tjukur ut! | 

ifilm Rasho Mon isu. Diandjur- | 
kannja, supaja 
film tersebut, dan bukan se 
kali sadja, melainkan dua kal. 
Akira Kurosawa, regisseurnia 
dengan ini telah menempatkar | 
dirinja diantara  regisseur2 
film jang paling terkemuka, 

orang melihat | 

“kepada luar negeri demikian 
seorang anggota kongres Ame- 
rika dari Partai Republik, Ja- 
cob Javits dalam sebuah siaran 
televisi. Javits adalah salah se- 
orang anggota kongres jang 

turut mengambil bagian dalam 

kampanje untuk menggerak- 
kan hati “Eisenhower turut 
serta dalam pemilihan untuk 
djabatan presiden. 

45 BUAH RUMAH RUSAK 
Berita terlambat dari Tjia- 

mis menjatakan, bahwa pada 
tanggal 4 jang lalu didaerah 
ketjamatan Tjihaurbeuti jaitu 
didesa Sindangbarang pada 
djam 17.00 45 buah rumah te- 
lah rusak kareng angin 'ken- 
tjang, untung tidak ada ketje 
lakaan manusia. Penduduk jg. 

| kehilangan tempat tinggal itu 
oleh Djawatan Sosial “diberi 

pertolongan seperlunja dan un- 
tuk sementara dipindahkan ke- 
tempat? jang dapat merawat 

mereka. 

— Pemerintah Belgia pada 

hari Senin mengumumkan, bah 

wa Belgia bersedia menerima 
surat2 kepertiajaan dari duta 
besar Mesir jang baru di Brus 
sel atas nama Radja Mesir 

dan Sudan”, akan tetapi dengan 
pengertian bahwa hal ini ,,tidak 

mengandurg Suatu arti poli-ik”. 
  

Suatu pemandangan ketika 
: Mr. Sartono membuka si- 
dang DPR jg pertama dlm 
tahun 1952 ini. (Ipphos).   demikian tulis krit: kus tsb. 

'Ameri Bey mengendarai mobil- : 
aja hendak pulemng ke rumah. 
Sopirnja mendapat luka2. Ame- 
ri Bey.menerangkan, bahwa me 
Tara MEN Ta 2 ag 

  

  
INDEURAL-MAJOR HuS- kan tembakan? kepadanja. Ke- orsir Mesir jg bertenggung-dja- 

djadian tadi berlangsung ketika ' wab atas pertjobaan pembunu- 
'han tadi. 

Menurut berita UP, Ameri 
Bey menerangkan bahwa kira2. 
dua orang ketika malam Sela 
Sa djauh malam hari melepas 

    

£ rbuda 
kaoa 

Haa Baravi ant 

Yan Kursi? Sea 

    

   
    

an bahwa Sovjet Uni mulai melakukan 
berusaha mendahului RRT, sebelum negeri tadi ber- 
dagang dengan Djepang. 

Djauh pada 
Demikianlah menurut pem 

In hari. Seterusnja me- 
mulai berlaku — jaitu setelah Ame 

Mr warui pembesar2 tadi: se ! 

djak bulan Nopember: berlang | 

ng. pembitjaraan2. antara So ' 

get dan Djepang mengenai so- 

perdagangan. Seterusnja | 

besar2 tadi mengatakan, | 
wa menurut keterangan Ta | 

1 Okamoto, presiden kong | 

  

    

    

itara Djepang dan negara |   
   

  

    

    

     

    
    
      

    

     
   
      
   

     

    

   

dakan upatjara penguburan se 

  

     
     

  

    

    

       
   

  

   

    

    

KARENA ANGIN KENTJANG 

  

    

lok Sovjet didjalankan mela- 
1 agen2 Sovjet Uni, djangan 

langsung. Dalam pada itu dida 
oatketerangan, bahwa agen2: 

jet membajangkan kemung | 
inan2 jang menguntungkan 

epada pihak Djepang dan me 
yagumumkan tawaran2 j te- 

h dadjukan oleh delegasi So 
et kepada Panitya Ekonomi 
ntuk Asia dan Timur Djauh 
. Singapura, ketika bulan Sep 
ember. Jang dimaksudkan ta 
jalah memberi barang2 mo- 

al kepada Asia Tenggara, jg. 
gara2 Barat tidak bisa mem 

   

  

   

    
   

berinja itu karena usaha? per 
negeri 

    

endjataan kembali 

Supaja Djepang bebus 
dari pengaruh eko- 

nomi USA? 

Pembesar? tadi seterusnja 
sengatakan, bahwa Sovjet se 
arang mungkin akan berusa- | 
« mendahului perletakan sen 
jata di Korea dengan suatu 

.penjelesaian masamah Timur 
“Djauh pada umummnja, dianta-| 
iranja dengan. mengadakan per 
setudjuan?2 perdagangan dan 
“menawarkan kelonggaran kepa 

“da Djepang, supaja Djepang | 
Deen kembali ANarnn 

KU 1G d eni al. 

F Ta belakangan ini dimaksud- 
-kan supaja Djepang bebas sa 
ma sekali dari pengaruh pere 
konomian Amerika. Seterusnja 
kalangan Inggeris tadi menga 
takan, bahwa tinidakan2 Sov- 
jet ini bisa mendjadi berbahaja 
apabila Djepang kareng desak 
an dari luar akan lepas ta 

ngan dari pasar2 di Tiongkok. 

: Dari parnjataan2 resmi Dje 
pang ternjata, bahwa Djepang 

bali perdagangannja dengan R 
RT, apabila Djepang sudah da 
pat mendjalankannja dan apa 
bila tidak melalui perdagang- 
an setjara langsung, maka Dje 
pang akan berusaha mendjual 
barang2nja di As'a melalui sa 
luran2 tidak langsung, jaitu 
melalui Sovjet Uni. 

Demikianlah kata pembesar? 

Ingger's tadi. Seterusnja mere 

ka katakan bahwa perunding 
an cdlagang Sovjet—Djepang ta 
di terutama mengengi soal per 
tukaran perlengkapan - kereta- 
api buatan Djepang dengan ng 
pal2. (Antara). 

  

— Segenap guru2 bangsa 
Inggeris jang memberi peladja 
ran disekolah2 partikelir di Me 
sir pada hari Kemis diberhenti, 
kan dari djabatannja berdasar- 
kan. perintah dari menteri pe- 

Pasha. Seperti diketahui guru2 
bangsa Inggeris disekolah2 pe 

merintah sudah diberhentikan 
dalam bulan Desember. 

Pa   
  

  
kan lebih dari 20 butr peluru 
tommygun kearah dia dari | 

djarak 35 kaki. Nama “Ameri | 

Bey disebut2 dalam ' “Perkara 

Palestina”, dalam mana ia di- 

tuduh memalsgu ea alat2 

      
   

Pa ee Djauh mera 
ctnd juang Maa Tg Makara. asal djangan 

akan berusaha membuka kem | 

ngadjaran Mesir, Taha Hussein | 

  

ifikasinja — maka Djepang 

  

. 6.500 Ton 
"Beras ».. 

IMenudju ' Singapura 
dan Indonesia Dari, 

Thailand 
UA KAPAL dgn muatan 
6.500 ton beras dan ba- 

rang? lainnja telah meninggal- 
Ikan Bangkok dan kini dalam 

rdjalana n ke Singapore dan 
donesia. Kapa!2 itu adalah 

»Orobaai” dan ,,Hannah Mol- 
lor”. Demikian berita pembantu 

| Antara di Bangkok. Tidak di- 
djelaskan berapa ton jang di- 
peruntukkan Indonesia. Indone- 

hari Selasa kemaren, sdr. Saro 

mian Indonesia bertolak ke 
Thaj untuk membitjarakan al- 
lokasi beras suntuk Indinesia, 
Pada tanggal 10 Djanuari jad 
pemerintah Thai akan mengu- 

mumkan angka2 mengenai eks 
port beras itu, Pernah kita ka 
barkan, bahwa mula2 Thai se 
diakan 1,200,000 ton untuk eks 
port, tetapi untuk mentjegah 

I kenaikan harga didalam negeri 

I kemudian dikurangi mendjadi 
300. 000 ton, 

DUA SISWA | INDONESIA 
'TIBA DI A. S. 

Dua siswa Indonesia, Lathy 
fah Sabaruddin dan Pa Surjo- 

|mihardjo pada hari Rebo telah 
“tiba di New York dimana mere 

ka akan turut serta dalam ge 
langgang pemuda dari New 

York Herald Tribune. Hingga 
pertengahan bulan Mare: mere 
Ika akam tinggal di Amerika Se 
Tikat dan mendjadi tamu pada 
pelbagai keluarga Amerika. 

PARTAI KOMINIS 
TAIWAN BUBAR. 

Usaha partai kominis Tiong 

kok untuk menggantikan ge- 
rakan kominis dibawah tanah 
di Taiwan pada hari Senin tlh 
gagal, karena penolakannja ko 
mite daerah partai kominis 
pulau itu terhadap pemerin- 
tah Peking Komite itu telah 
bubar dan menjerah pada pe- 

| merintah nasionalis di Tai- 
| wan. 

  

— Sebuah kapal pendjaga 
pantai Amerika telah menemu- 
kan sebuah rangka pesawat cer 

bang pengangkut didanau Michi 
gam, 10 kilometer dimuka pan 
tai Wisconsin. Didalamnja telah 
diketemukan djenazah Cari em 
pat orang. 

istimewa disepandjang 

Mereka gunakan batu2 dan 
bom gas air mata sebagai sen 
djatanja. 

Orang? itu djustru adakan 
demonstrasi. protes terhadap 
rundingan langsung dengan 

# Djerman Barat mengenai peng 

gantian kerugian miliknja 6 

ih djuta orang Jahudi jang dibu- 

nuh kaum Nazi. 
Sidang parlemen tersebut 

djustru sedang perdebatkan so 
al penggantian kerugian itu. 

Tentara, dan polisi hari Se 
lasa pagi telah didatangkan ke 

| Darussalam 

Dituduh timbulkan 
kerusuhan2. 

“Partai Mapai, partai perdana 
menteri Israel David Ben-Gu- 
rion, hari Selasa pagi berseru 
kepada kaum buruh Israel su- 
paja mereka menjokong peme- 

Irintah dim perdjoangan mela-   
|Ketua Dewan Pertahanan Mesir Hampir Terbunuh 

perang jang dibelinja untuk ten 
tara Mesir, gari barang2 kele 

| bihan kepunjaan megara2 Seri 
kat, Pengadilan membebaskan- 
nja dari segala tuduhan dan 
memudjinja karena kedjudju- 
rannja, “ 

Tahun Ko, VI — .No. 263 

'Thd Php? | 
| Supaja | Depan Bebas 

Perhatikan Hari Ini: Sambuhggk 
hat Russia — Obrolan Mang Gan 
tjantikan — Taipeh Memperkuat Pulau Tachen — " 
Politik Baru Russia — Krisis Prantjis mei Be 
an Church & Truman — Belanda Sedia Be: 

4 Du. 

  

Mobil 
Televisi 

     

    

       

  

Kalau di Indonesia ini sekarang sudah banjak mobiel2 | 

responden UP di Havana Mike Alonso telah mempunjai $ 
sebuah mobil jang diperl engkapi dengan alat televisi. $   sia sendiri membutuhkan dari 

|Thai 300.000 ton. 
Sebagai telah dikabarkan, ! 

so dari Kementerian Perekono | 

Antenne televisi tadi dipa Sang dibagian belakang mobil. 
Diseluruh. dunia baru ada 2 mobil jang diperlengkapi te | 
levisi ini jang satu jalah kepunjaan presiden Pena da 3 

ri Arg entina. 2 

Masalah Asia 
Pokok2 Pembitjaraan!) Truman—Chur- 

chill Di Washington 
Standardisasi Sendjata Otomatik Inggris 

“Tak Disetudjui. 

Ka TRUMAN dan Winston Churchili jang daa 
ini sedang mengadakan konperensi mengenai masalaesdu 

nia, pada hari Selasa telah mentjurahkan perhatian mereka ter 
Ha masalah jang terpenting mengenai keadaan politik “di 
Timur Tengah, Timur Djauh dan-Asiatenggara, Sampai pada 
waktu ini konperensi mereka itu terutama ditudjukan terha- 
dap masalah pertahanan, digabungkan dengan aspek? ekono 
jang berhubungan dengan masalah tersebut. Soal? jang chas 
dalam pembitjaraan mereka itu tidak diumumkan dan 
ngan? jang mempunjai hubungan erat dengan perunding 
aan, bahwa perundingan? itu tiada DEA sei 

usa : 

Masalah2 jang akan, dihada ' 
pi oleh. kedua orang pemimpin 
tersebut denga akan “meliput 
soal2: 1. Suatu kompromi me 

ngenai pertentangan - Amerika 

dan Inggeris dalam pengangka 
tan seorang laksamama Ameri 

ka sebagai komandan angka- 
tan laut Atlantik Utara. 2. Me 

ngendi permintaan Inggeris, bi 
la sendjata atom sewaktu2 
akan dipergunakan terlebih. da 
hulu dilakukan perundingan de 
ngan pemerintah Inggeris. 3. 
Masalah standarisasi 'persen- 

djataan. 

    

  

   

  

     

| 'kan kepada Inggeris tiap2 per 

| kembangan jang mungkin da- 

pat menimbulkan pemakaian 

sendjata atom itu. Djandji" 
man itu berlaku ajuga da 
perundingan dewasa ini, 

Sus jang terletap naa In . 

ris dan Amerika harus ditetap 
kan, bila pemakaian pangkala 

diatas Inget 

Senapan, bang 
Diduga, bahwa kemarin telah 

diberitahukan kepada Churchill, 
bahwa tentara Amerika “tidak 

Inggris berkepen- 

tingan. 
menjetudjui dipakainja senapan Nu 
otomatik Inggris dari 0280 in- Mengenai pemakaian umum 

terhadan sendja'a atom jang 
ada, pada bu'an Desember ta- 
hun 1950 presiden Truman te 

  

  
tji selaku sendjata umum. pada 
pasukan2 sekutu. Kalangan2 po 
litik -berkejakinan, bahwa pr   

Batu & Bom Gas 
Sendjata Huru-Hara Di Darussalam 
340 Orang Mendapat Luka2 — Partai ,,Herut” 

Djadi Biang Keladinja? 
PEP BU ARA TENTARA Israel mengumumkan hari 

Selasa, bahwa tentara telah mendjalankan tindakan? 
perbatasan, berhubung dgn timbulnja 

| kerusuhan? ketika hari Senin dimuka parlemen Israel di Da- 
russalam, Dalam kerusuhan? tadi 200 penduduk sipil dan 140 
anggota kepolisian telah mendapat 
orang telah petjahkan pendjagaan olisi. 

  

den Truman telah mengadjukan 
saran kenada. Churchill, bahwa 
mengingat adanja masalah “pro. 
Guksi, Inggris harus bersedia 
mempertinmbangkah penerima | 
an pemakaian senapan otgimatik, 
Amerika, Senapan jg berkali 

ber 0.300 intji ini, adalah serw 
pa dengan Mn buka 2 

lah mendiandjiakan kepada 

perdana menterj Clement Atlee 
bahwa 'a akan memberitahu   

dingkan 
Senapan otomatik Inggris itu S3 tg 

sediakan guna mengganti sena 
tembakan tunggal datj kaliber 03 
intii, ig dipakai dalam " pasukar 
Inggris. Bekas pemerintah partai bagas» 
Tuh telah mendesak supaja senapan” 
baru itu dipakai sebagai sendjata 
Umum guna keperluan pasukan2 | 
angkatan darat dari negara? pakt 4 
Atlantik Utara. Selama perundingan 28 
hari Senin itu, telah dibentuk satu. 
panitya ig terdiri dari achl/2, guna 
diberikan tugas untuk mempeladjar 
kebutuhan2 bahan2 mentah guna 
keperluan2 pertahanan kedua negara 
tersebut. Diduga, bahwa panitya ter. 
sebut memberikan laporannja: aa 
hari Selasa. 

    luka2. Beberapa ratus 

wan bahaja akan timbulnja 
kembali terrorisme. Hari Selasa 
pagi tampak lagi tanda2 pera- 
saan tidak setudju terhadap 
maksud pemerintah. Di djalan2 
banjak orang terlihat memakai 
pita kuning, 'jaitu warna pita 
jg penduduk Jahudi di Djerman 
ketika zaman Hitler dipaksa me 
makai, 

Baik pimpinan Partai Mapai 
maupun gabungan2 serekat bu 
ruh menuduh, bahwa Partai 
Herut, bekas gerakan ,,Irgun 
Zvai Leumi”, berusaha meru: 
sak tjara pemerintahan parle- 
menter dengan djalan menga- 
dakan terror. Pemimpin2 Herut 
mengumumkan, bahwa mereka 
akan terus berdjoang untuk me 
nentang diadakannja perundi- 
ngan langsung dgn Djerman. 

Hari Selasa masih ada 395 
orang diseluruh Israel jang ada 
dalam tahanan, berhubung dgn 
kerusuhan2 ketika malam Sela 
sa. 

  

GUNA PENJEMPURNAAN 
PEMERINTAH. 

Dari pihak jang lajak diper 
tjaja diperoleh  keteranga 
bahwa pada malam Selasa 
maren (7—8 Djghuari) pafa 
sekretaris djenderal Kemente- 
rian2 bersama” dengan sekre 
ris Dewan Menteri, sekr 
Perdana Menteri dan Direkt: 
Kabinet Presiden telah me 
dakan rapat, dalam mana. 
tjarakan berbagai soal me 
hai pegawai bangsa asing 

didikan tenaga2 ahli ba 
clonesia dan lain soal 

Dari Kairo sementara itu dikabar. | Mentjapai nasionalisas 
kan, bahwa sebuah pasukan lapis | ficiensi dalam pe badja Israel pada hari (Minggu ig R: 7 5 : "5. lalu telah melintasi daerah merba. apat pun 

  

tasan di Gaza, demikian menurut 
harian mesir ,,Al Ahtam” pada hari 
Selasa, Menurut berita tersebut, ser. 
dadu Israel itu menembaki perdu. 
duk bangsa Arab hingga 7 orang te. 
was dan 8 orang lainnja Juka2. Ha. 
rian Al Ahram'" menambahkan 
bahwa Komisi Gentjatan Sendjata 
telah mendapat bukti bahwa ser. 
dadu2 Israel telah membunuh pen. 
duduk bangsa Arab itu dengan ba. 
jonet2, (UP), 

Berita  terla 
rangkan, bahwa b 
berselang 5 orang: 
Parungpardjang 
Bogor) telah - te 

king  beratjun. 
meninggal unia 

lainnja dapat   
  

   

    

   

      

  

   

   

      

    

    

   

                  

   

    

   
   

      
    

  

   
    
   

  

   

  

   

lux jang mempunjai alat penerima radio, maka kini ko t 
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| Reboisasi Hutan? 
| Rentjana Baru Th 1952 Jang Akan Di 

- 

3 

Maan 

3 

Bea Nu 

4 

| Bahaja 

Kgrang-baru, z0 

Pemerintah 

sebesar Rp. 5.000,— untuk 
ngatasi bahaja itu. (Pia). « 

PEMERINTAH PLEVEN 
DJATUH. 

|. Kabinet Pleven telah 
“djatu pada hari Senen, 
ketika Madjelis Rendah 
tak mau memberikan mo- 

si kepertjajaannja dalam 

“hal rentjana angSaran be 
dandja jang diadjukan 
oleh perdana menteri Re- 

ne Pleven untuk tahun 

1952, dengan perbandi- 
'ngan suara 339 lawan 215. 
| 

  

ANDA? AKAN adanja ba- 
' haja kelaparan didaerah 
kabupaten Djermber tampak an 
tara lain diantara penak di 

an 
Sumberredjo karena tempat? 
ini daerah kurang (minus) dan 

mengambil tindakan terhadap- 
. nja, ialah pada achir bulan De- 
cember jbl. mengeluarkan uang 

me 

- Tentara 

| njumbang Dgn 

BB menurut unuk diangkat 

susulkan pembentukannja pada 

lama mengusulkan 

waratan 
itu telah mengalami kegagalan 
bentukan federasi Eropah, 

Jakin bhw Eropah harus ber 
federasi atay lenjap, Spaak 
menghendaki supaja dewan itu 
diberikan kekuasaan oleh ne- 
gara2 Eropah Bara: Supaja 
mendjadi. parlemen Eropah, Ti 
cak lama sesudah ia meletak 
kan djabatannja sebagai Presi 

| den dari dewan itu, Paul Henri 
Spaak mengadakan pembitja 
raan dengan djenderal Eisen- 
hower dalam markas besarnja. 
Djenderal itu berpendapat bah 
wa Paul Henri Spaak mungkin 
akan berhasil mentjari kesatu 
an Ekopah dalam lapangan 
pertahanan jang gagal ditjari 
nja dalam lapangan politik. 

Djenderal E'senhower tidak 
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23 |. GbahWa seluruh Djawa ini ada 

    

“ reserve untuk memberi 

. Tum sebagaimana diharapkan. 

ia: rusak inilah jang”raendja 

D0 Sebagai dikabarkan sedari 
|. rang telah dilangsungkan konp 
& Yaa oleh Ir. Soesilo, kepala Dj 
na La agng Oa dikemukakan 

£ dan dilangsun Sanga oa 
“Dalam konp. Kehutanan Dja 

- wa Tengah telah dirundingkan 
Soal pembangunan hutan2 diwi 
lajah Djawa Tengah sedang- 
kan dalam konp. parg inspec- 
teur telah dirundingkan soal 
politik pendjual hasil hutan: 
direntjanakan pendjualan ha- 
Si hutan it akan disesuaikan 
dengan keadaan. Untuk melak 
sanukan segala apa jang dida 
patkun dklam konp. tersebut 
telah dibentuk panitya setem- 
pat dimana duduk djuga selain 
dari wakil2 dari instansi nege 
ri jang bersangkutan, djuga 
wakil organisasi Tani. 

Rentjana Baru. 
Selandjutnja diperoleh kete 

rangan dari pihak Kehutanan, 
bahwa luas tanah di Djawa Te 
ngah iniada lebih kurang 
694.600 Ha. jaitu 317.165 Ha 
Titanami? Kaju Djati dan 372 
453 Ha hutan rimba. Disam- 
ping ini ada beratus2 Ha ta- 
nah lagi jang dipakai sebagai 

hasil 
produksi hutan. Seterusnja ka 

“ Iangan diatas - erangkan bah- 
“wa tahun ini akan dilaksana- 

kan rentjana baru, disamping 
memperhebat penanaman kaju 
diat? jaitu menanam pelbagai 
djsbis kaju jang achirnja da 
pat mendjamin hidup sesuatu 
perusahaan. Diantara pelbagai 
djenis kaju ini jolah kaju Pi ' 

. jang pada waktu ini ba- 
njak sekali terdapat di Slamet | 
kompleks: (kaju jang mengha | 
silkan (terpentijn) luasnja ada 
Ik 100 Ha. Sementara waktu 
hasil penanaman Pinus ini ada 
memuaskan akan tetapi kwali 
teit menurut penjelidikan dari 
proefstation dieBogor masih be 

Meneruskan plan- 

: ning 10 tahun. 
Diterangkan selandjutnja, 

utane jang rusak. Hutan 

latian Djaw. Kehutanan 
| dibangun kembali. Imas 
seluruh Djawa ada 3.157. 

&. jang berarti pula 2404 
nia tanah Djawa. Di 

anta, djuta Ha. ini ada 852. 
700 

  

    

   

djati. Ach'rnja ditam 

tea dan pula ada 
12 jg didjadikan 

oke rakjatfgty desa. dimsna 
sebeiarnia Esa” itu akan 

0—6 diadakan konp. Kehutanan Djawa Tengah 

' MUTASI DALAM KALA. 

Hamari 

DJANUARI 1952 . 

Eropah 
Bagaimana Bentuknja Dan Susunannja ? 
»— Harus Diurus Oleh BadanJg Supra-. 

Nasionaal Ataukah Diurus Oteh:3 
'Masing2 Negara” Jg Ikut Me- 

Henri Spaak Mungkin Didjadikan Komisaris Sipil | 
Dari Tentara Eropah. 

1 —Oleh Kingbury Smith: Copyright ,,Suara Merdeka”— 

EKAS PERDANA MENTERI Belgia Paul Henri Spaak 
menurut dugaan kalangan? jang mengetahui banjak ke - 

Eisenhower || per 

| riksaan keliling Balai Istirahat dan dlm sebuah sumur 
,mereka tiba2- telah menemui sarang anak2 njamuk. Se- 

| telah diselidiki oleh seorang dokter, dapat dikatakan dgn 
bahwa njamuk2 tadi bukan njamuk? malaria. Pada 

: menteri serta para hadlirin sedang memperhati- 

menujadi komJsaris sipil dari tentara Eropah jang sedang di- 

adalah satu figuur dalam kalangan negara? Barat jang 
pembenjukan tentera serupa ini.dan 

letakkan djabatannja sebagai presiden dari dewan permusja- 
Eropah oleh karena menurus 022 

dalam menudju kearah pem- '! 

(Jam rentjang kompromi jang   
Djwt. Kehutanan 

tgl. 5—7 Djan. jbl. ini di Sema- 
erensi Kehutanan, jg dihadiri 
awatan Kehutanan Pusat di 
bahwa konp. tsb dibagi dua, ja- 

gkan Kenp. para Inspecieur se 

  

  

MESIN HITUNGNJA 
PAK SALEH. 

Walikota Solo, Mohammad 
Saleh jg terkenal sregep banget 
itu, sekarang mbuktikan lagi 
sregep-nja. Kabarnja sistim 
administrasi keuangan balai- 
kotanja akan dimoderniseer. 
Akan digunakan mesir2 jg he- 
bat keliwat-liwat bikinan Ame- 
rika. 

Dasar sregep, tur ' alat2nja 
djuga modern, tentu narti pak 

Saleh tanggung akan bisa be- 
reskan administrasi keuangan- 
nja, setjara tjespleng- 

Tjuming Sir-Pong mau per- 
ingatkan pak Saleh: ,,Hati-hati 
loo, pak Saleh, kaluk bikir ,,Pe- 
kan Hiburan Rakjat” lagi! Ka- 
luk matjet seperti dulu itu, lan- ' 
tas perhitungan keuangannja 
dikerdjakar menurut sistim- 
administrasi modern pakik me- 
sin Amerika, nanti rugi-nja kan 

Lantas Sjahrir kan ada ba- 
han buat bengok-bengok lagi! 

Sir-Pong. 

ana Lan AN   
NGAN CPM. 

Kalangan jang dapat diper- 
tiaja mengatakan kapada 

kita tentang akan diadakamnja 
mutasi dalam. kalangan  CPM. 

Majoor Prejogo, komandan, € 
PM seluruh Djawa Tengah 
akan dipindah ke Djawa Ti- 
mur dan akan berangkat da- 
lam bulan ini djuga ke tempat 

kedudukannja jang baru. Da- 
lam pada itu desas-desus Me- 

ngatakas bahwa kapitein Su 

wagio mungkin djuga akan di 
pindah: tempat mana kedudu- 
kamnja jang baru itu belum da 
pat dikatakan, Suara2 menjata 

kan bahwa ia akan dipindah, ke 
luar Djawa mungkin ke Indone 
sia Timur. 

PANITYA KORBAN RAZZIA 
16 AGUSTUS. 

Kepada berbagai instansi pemerjn. 
tah oleh panifya tsb. diatas di kota 
ni telah dikirimkan sutat jg mak. 
sudnja menuntut dan mondesak se- 

rera dibebaskannia para tahanan 
lari razzia 16 Agustus, ig meliputi 
daerah2 karesidenan2 Semarang, 
Jogia, Solo, Kedu dan Pati (terma. 
Suk kabupaten Blora). 

Menurut aneka ig diberikan o'eh 
vanifya tsb. djumlah para tahanan 
'bu ftalah: Semarang (termasuk Am- 
barawa dan Purwodadi) 9 orang. Ke. 

-kan kepada komisaris itu dan 

    

  

   
     

Tentaranja? - 

oleh  djenderal 

waktu ini. Paul Henri Spaak adah : 

ia me 

pendapatnja badan 

5 mk Maa 

akan mempunjai suara lang- 

sung dalam pemilihan seorang 
sipil jang akan mengepalai ten 
tera Eropah jang akan diben 
tuk itu, tetapi tidak usahlah 
disangkal lagi bahwa pendapat 
nja tentang soal inj akan diper 
hitungkan masak2 oleh negara 
negara lain. Kesukaran mung 
kin timbul dari pihak Belgia 
sendiri dimana menteri luar 
negerinja adalah lawan Spaak. 
Salah satu dari kesukaran? 
jang menghalang-halangi pem 
bentukan tentera Eropah Ba 
rat adalah soal kekuasaan ke 
pala sipil dari tentera itu. Di 
bawah rentjana Perantjis seber 
mula, komisaris sipil itu harus 
bertanggung djawab kepada 
satu badan jang supranasional 
jang terdiri dari wakil2 ke- 
enam negara jang mengambil 
bagian dalam organisasi itu. 

Belgia Hollang dan Luxem 
burg. jang disebut - golongan 
negara2 Benelux menolak mem 

berikan sebagian dari kedasi- 
latan mereka kepada organisa 
si jang Supra nasional itu. Da 

baru itu, dsusulkan sekarang 
bahwa komisaris sipil itu ha- 
rus bertanggung djawab kepa 
da panitia menteri2 dari peme 
rintah2 jang mengambil bagian. 

Selain dari itu, negara2 Bene 
!ux menghendaki supaja pani- 
tia menteri2 mengawasi dengan 
teliti kegiatan dari komisaris 
itu. Perantjis dan Djerman Ba 

rat menghendaki supaja kekua 
saan jang lebih besar diberi- 

seboleh2nja panitia djangan 
mempergunakan vetonja ka- 
lan dapat dihindarkan. 

Para ahli2 jang menjusun 
rentjana kompromj jang baru 
itu terpaksa merobah rentja- 
na itu supaja dengan demiki- 
an mereka dapat melenjap- 
kan tantangan negara2 Bene- 
lux terhadap rentjana itu. 

Bedanja rentjana lama 
dan baru. 

Beberapa pegawai2 Serikat 
mengatakan bahwa rentjana jg. 

baru itu demikian berobahnja 
dari rentjana sebermula. sehing 
Ya dia hanja merupakan  ten- 
tera Eropah dalam nama sadja. 
Menurut rentjana sebermula, 

negara2 jang mengambil bagi- 
cn dalam tentera Eropah itu 
harus melepaskan pengawasan 

seluruhnja atas tentera mereka 
kepada organisasi jang bersi- 
fat supra-nasional itu. Menu- 
Tut rentjang jang bary itu ne- 

gara2 jang mengambil bagian 
dalam pembentukan tentera 
Eropah itu mempunjai hak un- 
tuk menarik “kembali tentera 
mereka dari tentera Eropah 
itu kala mereka “menganggap 
tindakan jang demikiam perlu. 

Negara Benelux djuga me- 
nentang adanja. anggaran j9. 
sama untuk tentera Eropah 

itu dan soal ini tidak dibitjara- 
kan lebih lama lagi. : 

Utk. hilangkan ketje- 
masan Perantji 

Tetapi walaupun demikian 
diencral Eisenhower tidak 
djemu2nja mengusulkan supa 
ja negara2 Eropah mengerah 
kan tenaga mereka dim mem 
bentuk tentera Eropah itu se 
bagai satu2nja usaha untuk 
melenjapkan kechawatiran Pe 
rantjis terhadap -bangunnja 
kembali antjaman militer Djer 
man, Selain dari itu, kesatuan2 
Djerman jang mengambil bagi 
an dalam tentera Eropah itu 
akan bergantung kepada tente 
ra Serikat mengenai persedia 
an2 dan bahan2 jang lain. 

Dengan demikian, kalau ten 
tera Djerman pada satu waktu 
memutuskan untuk menarik 
diri dari organisasi “tentera 
Eropah itu dan hendak bertin 
dak sebagai tentera jang ter- 
sendiri maka dia tidak akan 

SENDJATA API GELAP. 
Baru2 ini oleh pihak jg berwadjib 

telah ditahan 2 orang bernama E. v, 
C. dan L.P.H. masing2 tinggal di 
Mlaten Tiangwi, karena dipersalah 
kan mempunjai repolper Bulldog 
bersama 6 pelurunja dan 1 alarm 
pistol, dengan tidak mempunjai surat 
sjah. 

Rp. 19.500 AMBLAS. 
Seorang Tionghoa, bernama KKG 

tinggal di Tjitarum kemarin malam 
dahulu sewaktu  berdjalan didjalan 
umum sebelah Timur kabupaten Se 
marang, sekonjongZ diberhentikan 
oleh 3 orang jg tidak dikenal dgn 
menodongkan  repolper kepadanja. 
KKG terpaksa menjerahkan barang2 

      
     

membwi hasfhagi Negara, 4 
du 4, Jogia 7, Solo 27. 
dan Blora 4, totaal 58 orang, 

Tiepoe 7 
serta uangnja sebesar Rp 19.500,— 

  

pasti, 

. gar nba 1 : 

“kai anak2 njamuk   tsb. 

  

“ DiPuntjak baru2 ini telah dibuka dgn resmi oleh menteri 
Perburuhan satu Balai Istirahat-Buruh. Sebentar setelah 

esmian, menteri dan para undangan mengadakan peme   
#Kota Bandung 

Akan Didjadikan” Model-Kota- 
: Kesehatan 

ENTJANA UNTUK mendjadikan Bandung suatu daerah 
perijobaan “dalam lapangan kesehatan bagi seluruh In- 

donesia akan selesaj tahun ini djuga jakni sebelum permula- 
an kongres internasional dari World Health Organization, jg 
akan diadakan achir tahun ini di Bandung”, demikian dites 
rangkan oleh dr. M.PLA Patah, kepala djawatan kesehatan 
Djawa-Barat dalam suatu pertjajapan dengan 
PI Aneta 

Dalam rangka penglaksana- 
an rentjana ini, pada tanggal 1 
April di Bandung akan dibuka 
4 matjam kursus, jakni untuk 
mendidik pengundjung2 rumah, 
mantri-kesehatan, pegawai sta- 

#tistik dan djuru perawat. Kur. 

  

Pertentangan 
Faham Jg Besar 
Dim Perundingan Ganti 
Kerugian Di .Djepang : 
Tidak j,Mudah j Konpe- 
reasi Selesai Pertenga- 

han Bulan Ini 

: DELrcas2 INDONESIA 
dan Djepang jang dewasa 

ngan? di Tokio mengenai pem- 
bajaran ganti kerugian perang, 
kabarnja dalam rapatnja pada 
hari Senen menghadapi perbe- 
daan2 faham jang besar. Sedi- 
kit sekali optimisme, bahwa 
rundingan?2 ini akan dapat di- Nak 5 

kalangan Djepang dipelbagai 
tempat dianggap Sebagai tidak 
dapat diterima, 

Diduga, bahwa dalam ren- 
tjana balasan Djepang, diusul- 
kan sbb.: bahwa Djepang akan 
membajar ganti kerugian pe- 
rangnja den djalan pena- 
waran djasa2 bebas — dianta- 
ranja dengan mengerdjakan 
bahan2 dasar atau barang2 jg. 
»Semi-manufactured” jg. oleh 
Indonesia harus dikirimkan ke 
Djepang, pengangkatan  ka- 
pal2 jang karam, pemberian 
bantuan teknis dan ekonomi 
kepada pertanian perikanan 
dan perdagangan Indonesia 
dan dengan memberikan pendi- 
dikan teknis dan latihan prak- 
tis kepada orang2 Indonesia. 

Kabarnja sjarat2 jang di- 
adjukan Djepang mengingat, 
bahwa pembajaran kerugian 
perang tidak akan merintangi 
ekonomi Djepang dengan kewa- 
djiban2 “devisen, atau tidak 
mempersulit perdagangan luar 
negeri Djepang jang normal. 
Karena soal pembajaran keru- 
gian perang ini, bagi Djepang 
adalah sukar untuk mengada- 
kan perdagangan jang normal 
dengan Indonesia. 

D'kalangan Djepang dite- 
rangkan bahwa soal ini ber- 
sumber pada tuntutan Indone-. 
Sia untuk memperoleh lebih ba- 
njak dollar daripada jang di- 
sediakan oleh Djepang. (Reu- 
ter). 
  

menerima alat2 jang dibutuh- 
kannja lagi dan dengan demi 
kian dia tidak akan dapat men 
djadi antjaman terhadap kea- 
manan negara manapun djuga 
di Eropah. ' 

Inilah aspek jang penting 
dari organisasi tentera Ero- 
pah itu jang dimaksudkan utk 
mejakinkan Perantjis bahwa 
pembaharuan sendjata Djer- 
man tidak akan dapat merupa 
kan antjaman terhadap dirinja 
kembali. 

PENGUMUMAN PTT. 

Berhubung dengan d'adakan 
nja perhubungan udara Am- 
sterdam/Bangkok/Sydney me- 
lalui Biak, maka mulai tgl. 
1-1-1952 umum dapat mengi 
rimkan surat2, kartupos2 dan 
kiriman2 lainnja (A10) de- 
ngan pos-uddra untuk tempat2 
tudjuan di Irian. 

Bea-udarg ditetapkan s.b.b.: 
Surat tiap2 5.gram 30 sen, 

Kartupos dan kartupindah 30 
sen, Warkatpos jang dikluar- 
kan P.T 'T. 30 sen. 

Kiriman lainnja (A.O.) tiap2 
50 gram 70 sen. 

keresponden 

sus2 ini akan diselenggarakan 
dikompieks disebelah timur 
Lembaga orang2 buta didjalan 
Pedjadjaran dan barak2 “dari 
rumah-sakit Rantjabadak. 

Dr. Patah lebih landjut 
menerangkan, bahwa  peme- 
rintah telah menjediakan 
Rp. 2.125.000— untuk pe- 
ngeluaran sekaligus dan 
Rp. 1.000.000.— untuk penge- 
luaran2 sewaktu-waktu bagi 
pendirian distrik2 pertjobaan 
dalam lapangan kesehatan di 
Madjalaja, Rantjaekek, Bo- 
djongloa, Buahbatu dan kota 
Bandung. Pengeluaran sekali- 
gus itu dimaksudkan bagi pen- 
dirian objek2 jang perlu. Djum- 
lah ini dalam waktu jang sing- 
kat akan diserahkan kepada 
djawatan pekerdjaan umum 
agar dapat segera mulai pe- 
kerdjaannja. Diantaranja akan 
didirikan 4 buah balai keseha- 
tan dan 16 balai kesehatan 
pembantu dikota Bandung, se- 
dangkan didistrik2 disekitar 
Banduns seluruhnja akan didi- 
rikan 4 buah balai kesehatan 
Gan 12 balai kesehatan pem- 

Pe hantu. Balai kesehatan ini ter- 
Girj dari sebuah poliklinik dgn. 
balai pemeriksaan orang2 ha- 
mil dan baji dan sebuah kan- 
tor administrasi. 

Tau "5 Bantuan Unicef 
Sementara itu dari Unicef 

telah diberikan bantuan kepada 
Indonesia berupa sedjumlah 
besar pesawat2 untuk rumah2 
sakit dengan bagian bersalin, 
rumah2 sakit dengan suatu ba 
gian perdidikan untuk keseha- 
tan disekolah2 dan untuk balai 
pemeriksaan orang2 hamil dan 
baji. Dr. Patah menerangkan 
bahwa untuk pelbagai kursus 
di Bandung itu akan diminta 
bantuan dari beberapa dokter 
partikelir. Besar harapan, bah 

wa dokter2 partikelir akan 
memberikan bantuan ini, demi 
kian dr. Patah, jang 'selandjut 
nja menjatakan, bahwa dengan 
diadakannja objek2 pertjobaan 
ini dikandung maksud supaja 
pekerdjaan kuratif dan preven 
tif dalam melaksanakan tiuda- 
kan2 dilapanzan kesehatan Ca 
pat berdjalan bersama. Jang 
dimaksudkan “dengan rentjana 
diatas itu jalah semata-mata 
memperbesar pekerdjaan pre 
ventief. Usaha untuk memper- 
besar pekerdjaan kuratif, seper 
ti misalnja memperbanjak djum 
blah rumah2-sakit, masih me 
nunggu izin dari Djakarta dari 
gambar2 rumah-sakit, Rumah? 
sakit jang akan dibangunkan 
jalah diantaranja di Madjalaja, 
Tjitjalengka, Udjungberung, 
Tjiparaj, Tjililin dan Tjikalong 
wetan. 

— Rumah sakit ditiap 
kawedanan. 

Untuk melaksanakan rentja 
na memperbesar usaha  ku- ratif jang akan dimulai tahun 
ini djuga akan disediakan kl. 
.tiga djuta rupiah, Dikabupaten 
Bandung dewasa ini terdapat 
1.900 tempat pembaringan di- 
"pelbagai rumah sakit, sehing- 
ga untuk tiap2 1.000 orang pen 
duduk dalam kabupaten ini 
ada sebuah tempat pembari- 
ngan. Akan tetapi rumah2 sx 
kit ini berpusat dikota Ban- 
dung dan 'pelbagai kota besar 
dikabupaten. Semarang ini de- 
ngan apa jang disebut rentja- 
na Bandung. dikandung mak- 
sud untuk mendirikan sedikit 
'sedikitnja sebuah rumah sakit' 
pembantu... Maksudnja jalah, 
agar penduduk desa dengan Ie 
bih mudah dapat berkundjung 
ke rumah? sakit. 

Mengingat bantuan besar da 
ri pihak penduduk, adg hara- 
pan besar bahwa penglaksana- 
an rentjang Bandung ini ber- 
djalan dengan lantjar. Djika 
rentjana ini berhasil, maka 
diawatan2 kesehatan diselu-   ruh Indonesia akan bekerdja 
menurut model ini, demikian 
dr.Patah, » f 
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D 
dari tanah tuan2 tanah gredja, 

Buruh laki dan perempuan 
paling ketjil (vjalon) punja ga 
djih 450 rube: sampai 500 ru- 
bel. Sesudah menang eksamen 
600 sampaj 700 ruhel. Jang pa- 
ling besar 3000 rubel. Tiap hari 
orang satu (orang jg normal) 
harus kerdja 1 norm..  Norm. 

ini mereka namakan 100 pCt. 
Buruh jg “enbanjak bisa saban 
hari kerdja 13445, Tidak sedi- 
kit jang 25046, Orang jang 
agak tak' kuat meskipun weker 
djaannja Kurang dari 100 pft. 
dia tetap dapat gadjih 100”,. 
Kerdja malam 7 gjam. Kerdja 
siang 8 djam. Orang perempuan 
jang punja baji hanja kerdja 6 
djam, Orang perempuan hamil, 
12 hari sebeum melahirkan 
anaknja dan 26 hari sesudah 
lahir baji tadi, harus tak ker- 
dja dan mendapat gadiih pe- 
uuh (ini dilindungi undang2). 

Harga barang tetap dan ma- 
kin lama pemerintah berusaha 
menurunkannja. Dari 'u tiap 
toko, toko apa sadja, di Mos- 
kow penuh pembeli seakan? 
ada seka-en. Djalan sampai pa- 
jah. Kekuatan membeli besar 
Sekai. Tukang es-krim dapat 
pensiun. Tiap buruh satu tahun 
prei 30 hari dan bisa pergi ke 
tempat2 jg. paling bagus jg. 
dulu hanja dikundjungi pange. 
ran2, atau radja2 uang sadja. 

| Buruh jang agak kurus, tapi 
jang masih bisa kerdja, harus 
tidur disanatorium malam. Da- 
pat makan spesial jang baik se- 
kali (4000 sampai 4500 kalori). 
Saban hari dipriksa dokter. Bia 

'sanja dalam satu bulan gemuk- 
inja sudah normal kembali. 
|. Pengangguran di Sovjet tidak 
ada. Malah kekurangan orang. 
Saja tidak bisa mentjutjikan 
chemisch pakaian saja dalam 2 
hari, mesti tunggu 2 minggu, se 
bab semua tenaga harus dike- 
rahkan pada industri. Tjutji pa- 
kaian tidak masuk barang jang 
PIR 

Sekolah anak perempuan 
dan anak laki2 dipisah Menu 
rut pengalaman mereka ini le 
bih menguntungkan. Ini belum 
definitif, sebab kalau lusa atau 
besok terbukti salah mereka 
berani merobahnja. Meskipun 
terpisah tapi dipioneer- palast2 
jg perhubungan erat dng seko 
lah2 mereka bermain2 bersa- 
ma2. 

Di Sovjet ada wet jg mela- 
rang orang menghina bangsa 
lain, Djadi bangsa Jahudi seka 
rang tak usah takut kehilangan 
hak2nja hidup dan tidak dike- 
djar2. Dia bisa hidup dng 47 
bangsa2 lain jg ada Sovjet Uni 

seluruhnja. 

Pembangunan raksasa 
Dalam tempo 7 tahun jad ini 

mereka membuat 'pembangu- 
nan soal? irigasi, kanal sta- 
siun hidro-elektris disungai 
Wolga, didekat Stalingrad, Ri- 
sungui Don disungai Djnepr 
dan di ASig Tengah. Lima buah 
pembangunan ini mereka nda- 
makan pembangunan kominis- 
tis raksasa. 

Di Wolga sadja mereka mem 
buat bendungan pandjangnja 4 
Km. Sebab air jang luber sam- 
pai 40 Km, djadi sampai ma- 
tjam laut. Air dalamnja 26 m. 
Didekat bendungan ini orang 
membuat stasiun Iistrik, sebe- 
narnja pabrik listrik lebih te- 
pat. Pabrik listrik in, punja 
kekuatan 2000.000 kw. dan sa- 
ban tahum 10 biljun kw. djam. 
Angka ini adalah lebih besar 
dari kemampuan kekuatan Tis- 
trik Nederland, Belgie dan De- 
nemarken diadi satw. 

Paberik di Wolga ini adalah, 
paberik listrik jang terbesar 
pabrik? listrik Boulderdam. dan 
Grang Coulee di Amerika Seri 
kat. jang katanjg. jang paling 
besar didunia. tapi hanjg pu- 
nja kekuatan masing2 1080000 
kw. dan 1650000 kw. Untuk 
membuat 2 dam ini orang di 
Amerika mengambil tempo kl. 
80 tm buat Boulderdam dan 
20 thm buat Grand Coulee. Ta: 
nah dipinggir kali Wolga ini 
Subur tapi kering, tak ada hu- 
tan dan pohon2an. Dan kolau 
pembangunan di Wolga ini sa- 
dja siap orang sudah bisa me- 
ngairi 1000000 Ha. Ini memung 
kinkan panen jang tetap. 

Pembangunan di 
Stalingrad. 

Pembangunan jg ke-2 dide, 
kat Stalingrad. Bendungannja 
lebih pandjang 'agi dari jg 
ke-1, jaitu 5 Km, Djuga ada pa 
brik listriknja, Disebeah kiri 
dari Wolga dekat Stalingrag ini 
dibuat kanal antara sungai Woi 
ga dan sungai Ura', Kanal ke. 
tjil2 djuga dibuat. total pan 
djang 600 km. Tanah kering jg 
akan diairi ada 13.000.000 ha 
(Nederland, Belgia dan Dene- 
markan kalah luas dengan ini). 
Pembangunan jg ke.3 ialah 

kana” Wolga-Don  (pandjang 
101 km), Dekatmja sungai Don 
ada bendungan pandjangnja le- 
bih pandjang lagi dari pemba,, 
ngunan no, 2, Jaitu 13Y5 km Wa 

  

  

  
  

Sudjojono Meli. 
hat/Sovj 

“ Hasil2£Repolusi: Jgj Mengagumkan 
(II Sambungan Kemaren) 
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ISELURUH Sovjet Uni ditahun 1987 pertarian? ko ektip 
tadi (kolges) sudah berdiri dan terdiri dari 

keuuarga dgn 43.000.000 ha tanah: dan ditahun ibu djuga, 784 
1.000.000 

radja, dan pamilidnja sudah 
didjadikan sofgos (perusahaan pemerintah) dan lainnja diberi- 
kan pada petani? pertengahandan tani? ketjil Semua peker- 
djaan meluku sudah dikerdjakan dengan traktor, Bank? su. 
dah kepunjaan Pemerintah Jan pabrik2 djuga. Se uruh peker 
djaan diatur dengan rantjangan 5 tahun 

duknja pandjangnja 180 km 
(Bangung-Djakarta),. lebarnja 
50 (Djokja-K-aten) dan bisa 
mengairi lebih ari 3.000.000 ta 
nah kering Ini sudah siap, air 
Sudan djalan, 5 lautan bisa al 
Sambung, pengangkutan  pa- 
rang2 6 atau Yx Lebih banjak. 
Panen padi, kapas ternak akan 
Kaja sekali Pabrik listrik disi- 
ni sudah djalan djuga. Tahun 
1952 dimusim semi akan dibuka 
dgn resmi, 

Pembangunan jang ke-4 di- 
sungai Djnepr, Djuga bikin pa- 
brik listrik dan 2 kanal (kanal 
Ukraina Selatan dan Kana' Cra 
mia Utara) Dua kanal ini pan- 
djang 550 km tapi kalau ditam 
bah kanal jg ketjil2 djadi 900 
km Kanal Cramia Utara ada an 
kanal jg paling dalam diduna 
80 sampai 110 m (Bandingkan- 
lah dgn Laut Djawa), 

Pembangunan di 

Asia Tengah. 
5 Pembangunan ke5 di Asia Te 
ngah 9/10 Darj daerah di Sovjet jg ke 16 ini adalah tandus. tapi sebe 
narnja subur sajang tak ada air. 
Melintasi padang tandus Kalakorum 
ini akan dibuat kanal. jg pandjang 
nja 1100 Km. Disinj akan ada 8 pa. 
brik listrik. Kanai tjabang9 djuga 
dibuat sepandjang total 1200 km. 
Dulu kebutuhan air diangkut den 
kapal dari laut Kaspi atau dengan 
kapal terbang, Tanah jang. “akan 
a.gali seluruhnja sebanjak rumah 6 
birgkat jang pandjangn ja 10.000 km 
(& 10x pandjangnja tanah  Dja 
wa). Hanja negara jang industrinja 
tinggi sekali mampu mengerdjakan 
pekerdjaan2 Mi, Satu mesin pengga 
li tahah sadja sudah beratnja 1150 
ton. Kita belon- pisa menggambar 
kan besar mesin ini kalau tidak kita bandingkan dgn 95 wagon kere 
ta api jang harus mengangkut on 
Gerdeel2nja ke Asja Tengah itu. Pe 
kerdja2 jang harus meladeni satu 
mesin buatan Soviet ini sadja ada 70 orang. Kekuatannja sama gn 
9000 orang. Dan satu sendokannja bisa makan 80 ton tanah. 

Dan kalau pembangunan semua, iMj seluruhnja siap djuga di Woiga, djuga didekat Stalingrad, djuga di 
Djnepr djuga di Don dan di Asia Tengah maka mereka akan bisa 
mengairi, seluruhnja tanah kering seuas 28.000.000 ha. Kalau kita me pgingat. bahwa manusia selama 10 
000 tahun Mj baru bisa mengairi ta. 
Nah 90.000.000 Ha. maka Sovjet 
Russia dalam tempo 7 tahun mi sadja akan bisa mengairi k1 1/8 dari kekuatan riwajat manusia ig tih lam pau. Mereka akan bisa memberi 
gIean | sadja kepada 100 djuta orang (Penduduk Indonesia &- 75. 
000.009 orang). Belum mdustri jg akan digerakkan oleh seluruh pa 

listrik dari semua 5 pemba Ngunan ini jg puhja kekuatan lis trik 23 biljun kw.djam 1 thn, Dan John Gunther penulis buku ,:Insl do USA" akan tentu bilang lagi: »Wie electriciteit heeft kan ziin landbouw mechaniseren, Ziin akkers bevioeien, zijn huisvrouwen - aan was-machines en stofzuigers helpen njeuwe industrie aantrekken en sen   Chi maken aan de bestaandp eco ACmie yan .buigen €n bukken” (si apa punja listrik akan bisa meme kanisir pertanjannja, akan bisa me ngairi ladang2nja, akan bisa memberi pada ibu rumah tangganja mesin tiutii dan mesin menjapu, tapi diu ga menarik industri baru dan me ngachiri ekonomi sbungkuk mem kuk” jang ada. (Bersambung). 

  

RKI SMG. TG. 9 DJANUARI '52 
17.00 Pembukaan, 17.05 Hiburan 

petang oleh SKP Negeri Solo, 17.30 
Pengumuman dan warta daerah, 
18.00 Pendidikan rochani oleh dinas 
militer Agama, 18.15 Langgam Ha- 
waii, 19.00 Tanda waktu warta be. 
rita, 19.15 Mimbar penerangan oleh 
Djapen propinsi, 20.00 Sari warta 
berita, 20.05 Siaran pemerintah, 
20.30 Gema suara puteri, 21.00 Be- 
rita bhs. Djawa, 21.15 Pilihan pen 
dengar, 22.00 Warta berita terachir 
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PARA 

HARGA EMAS DAN KARET, 

Djakarta, 8 Djan, diam 17.00: 

Emas kwal, A Rp.. 31,75 

    

Emas kwal. B........ Rp, 30,75 
mean Ke Oa Rp. 28,75 
Karet sheet 1... ..... Rp. 1,80 
Karet sheet 2..,...... Rp. 1,65 
Karet sheet 3........ Rp. 1,25 : 
Karet Cepet. Rp. 8.40 

Medan, 7 Djan. djam 16.00: 
Bmps No Tien 4. Rp, 29,15 

Bnyas. Mo 20 th Rp. 29,50 
Bhnas No, SA. cant Rp. 27,75 
Straitsdollar .... UM... Rp. 5,10 
Hongkongdollar |... “ Rp. 2,82 
Sheet IL. si. 01 sen Rp. 1,05 

"4 9,80 
8,55 
7,70 
1,75 

  

Emas No, en ala . 82,25 
Tama NO 2 ae Rp. 31,25 
Emas No 8. Mutu Rp. 29,50 

Produksi garam RRT 

melebihi rentjana. 
Produksi garam seluruh 

Tiongkok, dari bulan Djanuari 

hingga bulan Oktober 1951, me 

nurut statistik jang dikumpuk 
kan oleh kantor besar urusan 

garam dari kementerian  ke- 
uangan Tiongkok, telah melebi-   hi rentjana produksi untuk se- 

tahumnja dengan 31,38YFo. Pro- 
duksi tadi lebih 71,56Yo dari 
pada produksi th 1950 dan pu- 
la melebihi tiap produksi Se- 
lama pemerintah Kuomintang 
jl. 

Selama. tahun jang lalu, de- 
ngan bertambahnja keinsjafan 
politik kaum buruh dan gera- 
kan memperbanjak produksi di 
semua daerah produksi garam, 
produktiviteit buruh telah ber- 
tambah dengan 30 “hingga 
1004 dari pada di tahun 1950 

jl. Rentjang th. 1952 itu safgat 

banjak untuk memenuhi kebu- 
tuhan2 dari kalangan 'pertani- 
an, industri dan rumah-tang- 
ga. 

Persediaan emas & dollar: 

daerah sterling merosot. 
Persediaan emas dan dollar 

  

    

daerah sterling dalam triwulan 'g 
terachir tahun 1951 telah me- “8 
rosot dengan 934 djuta dollar, 
dem'kian dengan resmi diumum 
kan Senen malam di London. 
Persediaan emas Can dollar — 
djumlah sterling tg. 31 Desem- 
ber 1951 sedjumlah 2.335 djuta 
dollar — djumlap mana berar- 
ti 934 djuta dollar lebih |ku- 

rang dari pada tg. 31 Septems 
ber jl. ” 
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1   Perdagangan Mesir 

dgn Rusia? 
Sebagai langkah persiapan 

bagi suatu perdjandjian perda- 
gangan Mesir-Rusia jang luas. 
kementerian keuangan Mesir 
telah menjusun sebuah daftar 
dari barang2 jang agaknja da- 
pat “didatangkan dari Rusia. 
Daftar tersebut meliputi ba- 
han2 dan barang2 sebagai mi- 
njak, traktor2, mesin2, kertas 
koran, bahan2 kimia, gandum 
dan alat2 perlengkapan listrik. 
Daftar ini dapat dipergunakan 
sebagai dasar bagi suatu per- 
djandjian pertukaran dim ma 
na Mesir danat menjediakan 
kapas. JKementerian tersebut se 
landjutnja telah mengandjur- 
kan kepada kabinet, supaja me 
ngirimkan keterangan2 menge- 
nai projek2 pembangunan ke 
Moskou, asar Rusia dapat me- 
lakukan venawaran atas peng- 
laksanaannja. 

  

USAHA KOPERASI P.S.LI. 
DI GORONTALO, 

Sesuai dengan keputusan 
konperensi ekonomi P.S.LI. jg. 
telah dilangsungkan di Goron- « 
talo dalam tahun jang lalu, 
maka mulai tanggal 1 Djan. 
ini usaha koperasi PSI tjab. : 
Gorontalo sudah disahkan men- We. 
djadi tjabang dari pusat kope- bani 
rasi PSII dengan kedudukan di : 

  
Djakarta. Senerti diterangkan 
oleh ketua “umum PSII sdr. 
Abikusno. dalam  konperensi 
ekonomi PSII di Gorontalo th. 
jang lamnau, maka permulaan 
modal koperasi PSII tersebut 
berdjumlah kJ. Rp. 2.— djuta   atjara esok hari, 22.15 Krontjong 

aseli O.K. Ipas,. 23.00 Tutup. . 

| Aneka Djawa Tengah | 
dan bergerak disegala matjam 
lapangan usaha. 
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SOLO. 
Sekitar pembelian be- 

kas Hotel Merdeka 
Tawangmangu. 

Seperti telah kita kabarkan, be- 
kas Hotel Merdeka di Tawangmangu 
akan dibeli oleh Pemerintah Balai 
Kota Surakarta ig kemudian akan 
didjadikan Balai Istirahat Pegawai, 
Dapat kita tambahkan, bahwa Dja- 
watan Penjuluh Perburuhan Dijawa 
Tengah djuga mempunjai rentjana 
membeli bekas hotel tsb. untuk di. 
djadikan Balaj Istirahat Buruh Par. 
tikelir sedangkan persetudjuan dari 
pihak Ig berwadjib &, Surakarta te. 
ah didapatkan, Berhubung adanja 

2 pembeli untuk 1 rumah jitu maka 
Djawatan Penjuluh Perburuhan te. 
lah menjatakan, bahwa bila perlu 
mereka akan mengusahakan tempat 
lain untuk didjadikan Balai Istira- 
hat Buruh dan kini telah didapat. 
kan di Tuntang, Salatiga, Untuk ke. 
perluan tsb, dibutuhkan uang scbe 
sar Ik. Rp, 140,000, 

Soal kewargane- 

garaan-di Soto. 
Kepala Kantor Urusan Pera- 

nakan dan Bangsa Asing ' Su- 
rakarta baru2 ini berunding dg. 
Kepala Pengadilan Negeri Su- 
rakarta mengenai 7 kepala ke- 
luarga peranakan Tionghoa jg. 
tadinja menolak kewarnegara- 
an Indonesia, kemudian men- 
tjabut kembali penolakan itu. 
Pengadilan Negeri tidak  ber-   sedia  mentjabutnja kembali, 
akan tetapi jang bersangkutan   

hingga keluarnja undang? ten- 
tang naturalisasi. Selain dari 
itu terdapat 5 Tionghoa totok 
dan 5 Arab totok, jang telah 
madjukan permintaan masuk 
mendjadi warganegara Indone- 
sia setelah lewat tg. 27 Des. 

sudah ada 1281 kepala-keluar- 
ga jang menerima beslit peno- 
lakan. Beslit serupa itu akan 
diberikannja kepada 100 kepala 
rumah tangga jang telah men- 
daftarkan diri. 

DJOGJA. 
Goodwill mission Djer- 

man Barat di Joeja. 
Tiba dengan pesawat terbang 

di Jogja hari Senin jl. anggota? 
goodwill mission Djerman Ba- 
rat. Mereka diterima kepala 
daerah dikepatihan untuk 'me- 
ngenalkan diri. Merekg tinggal 
dua hari dan akan kundjungi 
Borobudur, museum Sonobudo- 
jo, perusahaan perak dan kra- 
ton. Besok malam mereka ada- 
kan tjeramah didepan mahasis- 
wa, kepala2 djawatan, kaum 
teknik dan anggota dewan pe- 

1951. Djuga mereka harus me. 
nunggu berlakunja undan i 
naturalisasi tersebut. Dari ki- Fa ra2 14.000 penduduk peranakan T Tionghoa di Kota Besar Sura- j1 
karta, sampai pada tg. 5 Djan, 4 & 

“ 

dapat menunggu keputusan itumerintan daerah, 
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   rasi 
Bisa Me-Malihkan Se- i 

orang Pendjahat in 
MendjadiOrang ' 

: Pon ing nan 4” “Wheesing (West Virginia, 

susi operasi pada bagian 

seorang — tawanan - bernama 

Sa orang na bayak ang baik2. Untuk 
: leorinja tadi, ma- 
mengadjukan Scholl 

Gan disuruh kembali kemasja 
rakat ramai 

Dr. Scholl adalah seorang 
-ahli bedah urat sjaraf (neuro- 
Chirurg). Ia jakin bahwa Dicic- 
“Co-Jjang telah mendjalani ope- 
rasi jang berbahaja pada lohus 
'prefrontalis (sebagian dari 
otak) itu akan mendjad, orang 

“baik2 Dicicco sendiri mene- 
rangkan, bahwa operasi tadi 

“telah melenjapkan penghalang2 
kearah realiteit. Dikatakannja 
bahwa ia mungkin mendjadi- 
.agak kurang tjerdas, tetapi se-. 
baliknja ia bertambah besar 
“tekadnja “dan keseimbangan 
“batinnja Sebagai orang tawa- 
nan jang pertama kalinja diru- 
mah pendjara Ohio jang bera- 
ni.mendjalani operasi tadi, ma- 
ka Dicicco hari Selasa ini akan 
menghadap ,,parole commis- 

.sion”. (Panitya jang akan 
memberi kebebasan). 
1Sebab2nja ia masuk rumah 

pendjara ialah karena ia me- 
ngeluarkan tjek2-palsu dan se- 
-belum itu ja pernah pula meng- 
gelapkan uang. Ia sekarang me 
-ngaku, bahwa sesudah operasi 
tadi ia sangat berlainan reak- 
sinja terhadap hampir semua 
kedjadan. " 

Di-Otak 
  

ea   Bomber Russia terbaru, 

  

Pa 

  

mo del 
diperlengkapi dengan 2 motor turbojet, dan merupakan 'bomber- 
ringan jang tertjepat dalam klassenja. 

Sendjata2 
s Terbaru. 

  

bikinan Tupolev. Bomber ini 

£ 

  

Sendjata jang bisa menembak S , 
berbelok. melalui sudut, adalah 
sendjata terbaru Amerika.  Sen- 

| djata ini bisa menembak 450 kali 
semenitnja. Larasnja djuga berbe- 
lok. Kini sendjata tadi akan di- 
gunakan diuga di Korea.   
2 

4 

35 

: 

v   Presiden Elpidio @uirinp pada ha 
Fi Kemis telah memerintahkan su 
paja diadakan penjelidikan 
naj berita2 bahwa bahan2 perang se 
harga berdjuta2 dollar telah 
tuh ditangan RRT dgn dfalan pe 
njelundupan dari Philiptaa, 

Tepat pada hari ulang ta- 
hun ke-4 dari kemerdeka- 
an Birma 4 Djanuari jl, 
kuasa usaha Birma beser- 
ta Njonia telah mengada- 
kan suatu malam peringa 
tan di Djakarta. Pada 
gambar: pada malam per 
ingatan itu hadlir menteri 
L.N. Subardjo jang .tam- 
pak -sedang minum atas 
keselamatan Birma. Sebe 
lah kanan . Nj..Subardjo 

  
| 

dan Nj. Tin Maung Gyi.   
     

Loveit, jang dihadliri oleh 46 orang. 
M 

FK 
" Menurut keterangan dari ke-, dipertjaja, dibawah kepala Gua pihak, perdjamuan makan ,Scal2 kemiliteran” dalam siang tadi bukanlah suatu 

»Working session” akan tetapi 
diduga bahwa pertemuan tadi 
merupakan kesempatan jang 
baik bagi mereka untuk me- 
ngadakan pertukaran fikiran 
tentang soal2 jang mendjadi 
keahlian mereka. 

Beberapa soal dalam 

agenda perundingan. 
Menurut kalangan jang lajak 
  

1. Soal2 Timur Tengah: 2 

Seal atom dan 3. Soal pimpinan 
£ FPS angkatan laut. 

63 Fan Mengenai pokok pertama ta- 

  

  
    

iGangster 
mM 

dap kegiatan ganjpsier2 (pen 2 
& ini ,bersik: sangat : LN -Kepada 93 jury. federal diperin tahkannja supaja menanjai $e P3 5 Meera) ne Ka Pn Panah - 

- ,- Te En 1 £ j Sangstorg Amerika sangat ak Pena Aan menganmasi | ngingat kodjadian? seperti per. | Pimpinan Lenin memha: sedja di New York seharga 500000 | kara Dr. Fuchs dan Pontecor- | kets Jan Romein. Pekerdjaan 
barang? perhiasan darj hotel2 

  

Akan"Disapu Dari Masjarakat 
ENTERI KEHAKIMAN Amerika Serikat E 
Grath telah melantjarkan .,Operasi pembersihan” terha- 

Howard Mc 

djahat2) dari beraneka-ijorak. 

Pada Waktu ini FBI (Biro 
Penjelidikan) Sibuk berusaha 
menjeret pendjahat2 kemuka ju 
try. Hari Minggu pagi jl kaum 
penipu .pendjual obat bihus ge 

    

.Churchili-Truman 
Perundingan2 Pertama MeliputiSoal2 
Kemiliteran Dan : RentjanajKeamanan! 

Kollektip: 
ARTAWAN AFP Andre Rabache. hari 
dari Washington, bahwa kundjungan PM 

chil ke Washington itu dimulai didalam 
militeran dan rentjana?2 keamanan 
Churchil dan anggota2 rombo 
ri pertahanan Amerika Robert 

    
Minggu jl tulis 
Inggris Chur- 

suasana soal? ke- 
“kolektif, Hari Minggu 

ngannja mendjali tamu mente- 

atjara dari pembitjaraan? di- 

| Jasing dan tingkatan tani, Ada 

pula Keadaan ekonomi terus2- 
lan dijelek gandum banjak kelu 
lar ig tidak semestinja keluar, 
“ ka'aparan2 meradjalela, barang 

' madjallah2 disensur sak mau- 

  

| Sudjojono Meli. 
hat Sovj 
-Hasil2 Na SG Mengagumkan 

OVJET KUSSIA besarnja 
: ada S3 Ane papah 

Indonesia. Penduduknja kl. 200, 
rempuan), terdiri dari 48 
dan k masjaraks 
190, .ada 80”, dari 

39,6”. dari 
ag Le ang era aan Ao 

ja dan or 

   
   

di 60,472 dari tanah jg bisa ditanami tadi 
orang2 jg bukan tani. 

Kk 

Orang dibagi atas berbagai2 
Wmgkatan Tingkatan  feodal, 
tingkatan pim. agama, ting- 
katan kota, tingkatan orang 

lagi tingkatan jg tidak bajar 
be asiing: ambtenar2, senimans 
seniman. sardjana2, dan pen- 
duduk kehormatan. Perusahaan 
orang2 asing banjak dan ba- 
ujak dipimpin oleh orang asing 

barang mahal, pegawai2 peme 
rintah banjak tidak djudjur 
dan korup Sekolah2 tinggi di 
kekang, Buku2, harian2 dan 

nja. Hampir semua hak2 orang 
Jahudi diambil dam dikedjar2 
Drang2 jg suka perang terus2 
an menang dan Rasputin jang 
tidak suka perang mati, terbu 
nuh dipekarangan Joesoepow. 

Uang untuk pendidikan dita- 
hun 1912 banjaknja 50 djuta 
:mba', tapi unfyk perang par- 
Jemen setudju biaja sebanjak 
430 djuta, katanja untuk men 
djamin kebu'uhan2 dan kehor 
matan negara. 
Keseimbangan tidak ada, 

Rakjat banjak melarat dan se 
bagiam Ketjil hidup mewah. Ra 

bangsa. Sebelum revolusi, struktuur 
adalah sbb.: Ja 

LEE Aa Da aa aa 

jang baru? ini ikut rombongan 

  

etRusia 

kurang lebih 21,000.000 km2. 
jang ada. didunia dan kl. 20 x 

000,000 orang (laki2 dan pe- 

buta huruf ada 
semua uduk. Tapi si tani 
tanah jang bisa ditanami, Tu- 
Radja (Czar) gredja. pamili 

punja 33,64. Dja- 
sebenarnja dimiliki 

Berturut-tarut akan Kita 
patat buah tangan perdjalanan 
sdr. S. Sudfojonosdi Sovjet Rus 
Sia. Sdr, Sudjojono adalah se, 
vrang pelukis muda Indonesia, 

  

  

Dari kiri ke kanan: S g 
son dan Sgt. James Elam. 
rapa lama dalam tahanan k   suatu delegasi ke Youth Festi- 

  - 
t, Jess, A. Dutt, 
ke empatnja 
aum komunis 

kapten John J. 

Hongaria (karena 
lah terbang melalui daerah mereka) kini dimerdekakan k embali. 

penerbang? Amerika Serikat, jang setelah bebe 

N
E
 

N
a
 

AP
 

Na
 

Swift Kapten Dave Hender 

     “kebetulan” pesawatnja te-' . 

  

yal di Berin jang oleh pihak 
Barat disebut sebagai suatu 
Festival Pemuda jang diseleng 
garakan oleh Moskow itu Dari 
Berlin sdr. Sudjojono menerus 
kan perdja' angnnja.ke Praha, 

Russia dan ke RRT. 
Apa jang ia saksikan di Rus- 
ta Na sadjikan pan st 
le-artikel jang akan kita muat berturut-turut itu — Red 

ya Jang Haa berladjar ber 
Jumlah .150-000 orang. Guru 

ada 50.000 orang bangsa Us 
bek sendiri. Dimusim panas jg 
telah lalu ((1951) ada 300000 
anak2 jang pergi ketempat2 
istirahat, perkemahan2 dan 
summer-places, Lebih dari 25. 
000 buruh jang sudah punja 
grad akademj adalah kuaran 
sekolah2 sore. Di Usbekestan 
ada 1000 perpustakaan : Per- 
pustakaan negara jg terbesar 
di Tasken, jang bernama per: 
pustakaan 'Alisher- Nawoi, pu- 
nja 1.500.000 buah buku (di- 
tahun 1917 hanja 2200 buku).   dja hidup dikraton marmer dan 

lettenlijk da'am. kamar? emas 
gemilang, susah ditjari bandi, 
ngannja di Eropah Barat. Pen 
deknja keadaan rakjat dan pe- 
raturan negeri djelek sekali 
Pemberontakan2 disana sini 
timbu'. Tangkapan2 buangan? 
dan hukuman? mati tidak adil 
banjak 'didjalankan pemerin-   plomatik antara Truman dan 

tersebut dibawah ini: 
# 1. Pembentukan pertaha- 

nan Amerika Eropa Barat | 

di Timur Dekat dan Timu, Te-.| 
ngah: $ 

& 2 Soal2 jang bertalian de- 
ngan sendjaia atom: 

# 3. Soal pimpinan angkatan | 
laut dilautan Atlantik: 

$ 4. Krisis bahan2 mentah 
di Inggeris: 

$ 5. Soal2 persendjataan ang 
gota2 NATO (Organisasi Per- 
Cjandjian Atlantik Utara), di- 

antaranja soal bedil baru bua- 

tan Inggeris. 

  

3 pokok pertentangan 
Washington-London 

Menurut penindjau2 dari pi- 

hak Amerika, selisih paham 
antara Inggeris dan Amerika 
itu terutama terdapat diseki- 
tar 3 soal, jaitu: 

Ri Amerika tjondong kearah 
pengluasan semangat Atlan-   

|ngah dan Laut Merah, gengan 
' tiada melandiutkan ' hidupnja 

tik” sampai kapantai-Laut Te- 

pahamn2 imperialis. 
Tertang pokok kedua Ing- 

geris menghendaki sangat di- 
perluasnja penukaran. ketera- 
ngan2 tentang soal2 atom  an- 
tara Inggeris dan Amerika, : 
sedangkan pihak Amerika  da- 

Yo. 
Demikianlah a.l. tulis warta- 

wan AFP tadi. 

  

Fisenhower 

Churehill itu terdapat a.l. soal? | 
an | daan rakjat lebih djelek “asi 

s kapan2, 

tah utk. mengatasi pengatjau- 
an2. Perang dunia meletus kea 

Sesudah repolusi 1917, 
Kalau raKjat menga.jau ses 

bab butuh 10 dan butuh kese 
aangan2 hidup, -api rakjat:ta 
di aiberi hukuman2 mati, tan 

dan buangan2 Oo 
Jzar maka sebenarnja pemerin 
tah Czan jg bertindak sebagai 
penga:jau ig lebih besar. Djadi 
berdirilah berhadap2an 2 ge- 
rembolan pengatjau. Rakjat- 
banjak disatu pihak dan peme 
nrtah Czar Russia plus kon- 
jo2nja dilain pihak. Pemberon 
iakan2 bisa ditumpes, tapi kes 
menangan pemberontakan jang 

Perpustakaan ini punja 3 ru- 
angan: ruangan umum, ruang 
an anak2 ruangan untuk pe- 
ngetahuan dimana orang2 bisa 
bekerdja clan berladjar untuk 
bikin proefschrift mereka. Pe- 
gawai perpustakaan ini ada 
130 orang. Saban hari jang 
mengundjungi perpustakaan 
ini antara 400-dan 600 orang 
(kalay dihitung dengan orang ' 
orang jang. minta. penerangan ' 
ada 2000). 

Di Usbekestan ada 112 hari- 
an dan 15 madjalah dan jg ter 
besar dalam bahasa Usbek: ha 
nja 13 dalam bahasa Russia. 
Perkumpulan2 kesenian banjak 
sekali. Dari itu ada 29 gedung 
kemidi,.26. dalam bahasa Us- 
bek. Gedung bioskup ada 766 
buah dan 100 buah jang keli- | 
ling." 

Kemadjuan wanita. 
Orang perempuan jang djadi 

insjinjur ada 3000 orang, dok 
ter 4000 orang, jang Capat pen 
didikan istimewa 50.000 orang, 

  
L 

  serachir adalah tentu dipihak 
rakjat, 

Repolusi Russia tahun: 1917 
adalah koreksi jg terbesar bagi 
pemerintah Czar jg .pura2 bu- 
ta akan kebenaran Rakjat jg. 
terbesan sekarang dapat kesem 
patan mengatur kebu'uhannja 
sendiri. Rakjat jg tidak pernah 
sidak. punjai kekuatan dam se- 
lalu merupakan sumber? ini- 
tiatief manusia dlm. soa'2 ma 
terj dan kultur sekarang "er 
kuasa di Sovjes Rusia Apakah 
kesempatan pertama ini berha- 
sil apa tidak angka? dan urai- 
an2 dibawah ini akan memhuk 
tikannja. 

Pembagian2 manusia dlm 
Tngkatan2 dihapuskan sama se 
kali Sekarang hanja bertaku 
satu aturan politik dan sosial 
jg sama. 

Dengan program:: terus da- 
mai, tanah buas sitani dan peng 
hapusan keadaan sengsara, ma 

ini d''eruSkan sampai sekarang 
oleh Stalin dan terbukti tahan 
udii meskipun harus 'menem- 
buh verang dunia II jg dahsjat 
itu. Tjontoh jg bagus jalah Us 
bekestan satu dari republik2 

| Sovjet Uni di Asia Tenggara jg 

dan 12.000 orang dapat pendidi 
kan tinggi: Republik Usbek pu 
aja:10 wakil menteri 'perempu 
an. Satu dari sekretaris2 Sen- 
tral Komite Partai Komunis 
adalah .orang perempuan. 10. 
000 Orang perempuan dapat 
bintang sebab djasa2 mereka 
Clalam. soal tanaman kapas. Pe 
rempuan' kedudukannja sama 
dengan lelaki: Dan seorang pe 
rempuan jang punjai anak 10 

  

   

adalah pahlawan...... 
Usbekesten sekarang punja | 

400 pabrik2 (kimia, logam, 
tenun. mfinjak,. listrik, maka- 
nan dll) dan sekarang no. 1 da 
lam pengeluaran kapas di So- 
vjat Uni. 9574 Pekerdjaan tani | 
sudah pakai. mesin dan didja- 
fankan setjara pengetahuan. 
Didalam suatu kolgos (perta | 

'hiar kolektip) mesti ada labo | 
ratoriumnja dimana seorang 
ahli bekerdja dibantu oleh sa 
tu atau dua . mahasiswa jang 
.semua tinggal didesa. Dekat la 
boratorium ini ada ruangan “di 
.mana orang2 tani dari kolgos | 
itu bisa diadjak berrunding 
dan diberi pengetahuan ten- 
tang "pemeriksaan atan penda- 
pa'2 ahli tadi dalam hal tana 
man ama, dan ruwpa2 tanah. 
'Diruangan “rapat tadi didin- 

  

  bih besar melintasi padang tan- 
dus: Karakorum. 

at jang sembahjang 

pa orang 

lap, -pendjual perempuan taw 

  

ke2 rumah pendjudian, pembu 
auh, dan pentjuri sedang “ber 

# NI ADALAH dongeng jg se liburan,” akan tetapi. potisi 
1 “benarnja dan hanja mung | mengikuti djedjak2 mereka, 
kin terdjadi dim zaman kesuli- Gangster2 modern Amerika 

tan rumah-seperti-sekarang ini. 
Kemaren. pagi telahi datang di 
seksi III Kanaan nj. banar 
j-K jg. »seruma 
Keno Masing? da- 
tang dg muka merengut, mau 

aj..W. melapurkan diri, bahwa 
ta telah dihina oleh nj. K. Djadi 
nj. K. jg wendjadi terdakwa. 
Waktu ditanja oleh polisi, nj. K. 
mengaku terus terang, bahwa 

benar ia memang menghina nj. 
W., tapi ada tetapinja. Kemu- 
dian nj. K. garsi mengadu ke- 
pada polisi, bahwa ia memang 
menghina nj. W., karena mula? 
Ia dihina oleh nj. W. Djadi dlm 
perkara kedua ini, zj. W. jang 
fjadi terdakwa. 
Achir2nja polisi putuskan, ke 

fua?nja bersalah, kedua? djadi 
saksi dan terdakwa, djadi ke- 
dua2nja pun . wadjib kena den- 
da... Meskipun hati agak meng 
kal, karena akan kena denda, 
tapi nj. W. dan nj. K. kerebali | 
Ign hati puas, sebab perkara- | 
nja sudah diadili polisi. Gara? 
kesulitan: 

peranan 
. . 

  hormat” 
  

ini hampir tidak takut lagi ke 
“pada polisi. Mereka mentjoba 
| menjuapnja ataupun kegiatan2 
mereka jang tidak sah itu 
"serba “ diselimuti sutera”, 
hingga. si-gangster lebih suka 
menghadapi hakim dengan 
pembelaan adrocat2 jang ter- 
pandai, dan dengan berpendiri 

an bhw segala sesuatu akan 
“beres” asal sadja ia tjukup 
waktunja. 
Pernah Senator Kefauver me 

agad'ukan permintaan supaja 
diselidiki bagaimana hasil2 ye- 
ngedjaran gangster. 'Ternjata 
bahwa. jang didjatuhi hukum 
an hanja sedikit sadja, Dan jg 

lebih menggemparkan diwaktu 

itu ialay bahwa. pimpinan ke 
polisian. di New York. kemudi- 
2n dirobah. 

1 Hari Senin kemaren salah se 
orang "gangster jg paling tai 

di Amerika, - Frank 

Oostello jang terkenal dengan 
gelar "Radja Kelaliman” itu, 

| besarnia 168.000 km2' Ibu. ko 

Presiden? 
OPERNOR DARI NEW 

  tanja kernama Tasken. 

Usbekestan sebelum   YORK. Thomas Dewer, 
paiah hari Minggu jl  mene. 
rangkan bahwa djenderal Eisen 
houwer akan djadi tjalon repu 
blikein dalam  pemiihan pre-     

  dibawa kemuka hakim. (Anta 

ra — AFP), 

Ha dari Perantjis mengatakan, 
| bahwa djenderal Eisenhower ya 
da malam Senen tidak mau 

| memberi komentar mengenai 

Siaon Amerika jad, Tetapi beri- 

pengumuman di Washington ba 
hwa ia telah djadi tjalon repu- 
biikein buat pemilihar presiden 
Amerika jad. 

U.P. selandjutnja kabarkan 
(lari Washington, Harold Stas- 
zen menerangkan hari Minggu, 
bahwa ia telah tarik kembali 
undangannja kepada semua 
kaum republikein supaja ber- 
pat dibelakang  djenderal 
Eisenhower, sebab  pentjalo- 
nan djenderal ity tidak diteri- 
ma dengan suars bulat. (An- 
tara-UP). 

Dr. Ir. Wilhelm Hasfel ci 
rektur-djenderal paberik2 mo 
bil Djerman ”Daimler Benz”, 
telah meninggal dunia da am 
usia 53: pada/ hari: Minggu jl, 

  
  

revolusi. 
Dulu Usbekestan adalah sua 

tu daerah jg 'ebih terbelakang 

ding. ditempelkan peta2 dgn. 
statistik tentang tanah2 dan| 
hasil? dari pertjobaan2 kolgos. 

Sekarang, dari itu kenaik- 
an buah kavas dalam ! ha ada 
    

Baru2 ini telah tiba di In $ 

dari Indonesia didjaman koloni donesi 2g ap 

al. Jg bisa nulis hanja 1,675 II gari An Lean 
dengan huruf Arab (189). Se- aa ai Tani Na 

luruh Turkestan (sebelum ta- shg 
hun 1925 Usbekestam adalah se 
bagian dari Turkestan) dulu ha 
nja punja 106 sekolah dengan 
17000 murid jg masuk sekolah. 
Russia Sekc'ah tinggi sama se 
kal. tidak ada. Orang2 perempu 
an jg ahli tidak ada. Didjaman 
Csar kanal ig pandjangnja ha 
nja 30 km dibuat selama 11 ta 
hun tidak siap2. Indusiri ti 
dak madju. 854 Dari bahan2 
mentah dieksportir dan pertani 
an tidak pakai mesin. 

Dalam tempo 6 hari kekua- 
saan Sovjet bisa didirikan di 
Tasken. Sekarang 1004, pendu 
duk Usbekesten, laki2 dan pe 
rempuan, bisa batja Clan menu 
Is, dan mesti punja pendidik 
an sekolah ' menengah tinggi. 
Murid2 sekarang ada 1,500.000 
anak. Punja sekolah9 tinggi 
dan tehnik sebanjak 130 buah 
diantara mana 36 buah insti- 
tut2-dan 2-universitet: Mahagis 

chev. Tampak: tn Usachev 
(Kiri)- sebentar setelah ti- 
ba bertjakap2 dgn acting. 

menterian Penerangan 'n. 

    
    

publik, 

| republik Sovjet Uni. 
“Yi bung). 

/ Djanuar
i 1852 — 1952 "3 

Se-Abad Hari Kelahiran Dr. Wahidin : Salah 
Seorang Pelopor Gerakan Kebangsaan 

I »Djika saja dipan 
Amal-wijata ini besar 
uang .sampai tamat peladjaran 

mimpin bukarnja tak ada, 

Boleh dibilang melegakan. 
Guru, opseter, konsulen perta- 
man, msester, dokter insinjur. 
Terpeladjar jang sekarang ter- 
hitung dalam “angkatan tua", 
banjak jang dibiajai Darmo 
Woro. 

Dalam. waktu empat tahun, 
sampai pada tahun 1916 amal 
wijata tsb. memberi biaja ba- 
njak murid pada sekolah ren- 
Rah, langjutan dan menengah 
dan beberapa orang mahasis- 
wa dinegeri Belanda. 

Tri-tjendekiawan 
pertama. 

Dr. Wahidin mengalami di- 
| ndakannja Rapat Kebangsaan 
jang pertama, ,Nationale Ver- 
gadering” jang diselenggara- 
kan Budi Utomo, bertempat di 
Semarang. 

Rapat Kebangsaan itu diada- 
kan dengan maksud hendak 
menentukan sikap terhadap pe- 
merintah Belanda, berhubung 
dengan  gentingnja keada- 
in di Eropa. Dalam th. 1913, 
#iadakannja ',,Nationale Ver- 

ADA TAHUN 1912 BERDIRILAH studiefonds 
ggil kembali menghadap 
bantuannja kepada anak2 dan 

— Oleh: Chronigueur. — 
(Sambungan Kemaren — Habis) 

nja, ratusan banjaknja 

lan negeri Belanda terlibat, 
jang sendirinja  mendjerumus- 
kan , Hindia Nederland” atau 
Hindia Wolanda” (demikian 

: Istilahnja dulu) dalam bahaja, 
apakah bangsa , Bumiputera” 
tidak seharusnja mengambil si- 
kap. Dan sikap apakah jang se- 
harusnja diambil. “Sebaik2nja 
“membantu “kepada  pemerin- 
tah”. 

  

DR. WAHIDIN   gadering” itu, Eropa terantjam 
bentjana perang. Achirnja pun | 
meletus dalam th. 1914 Dina- | 
makan ,,Nationale "Vergade- | 
ring” sebab Rapat Kebangsa- 
an tu meliputi . seluruh golo- 
ngan dan lapisan. Tidak diper- 
antukkan kaum B.U. melulu. 
Semua perkumpulan dan 
prang2 terkemuka diundang. 
“Soalnja, djika petjah perang 

3x lipat dibanding dengan ts 
han 1913. Serat kapas dari Us 

bekesten pandjang 30 mm sam 
pai 48 mm. Kurang dari 30 mm 
“Kak ada. 

Rakjat membuat bersama2 
kanal besar2 dan waduk2. Da 
ri itu sekarang ber-ratus? ribu 

ha sudah diairi Sekarang se- 

dang membuat kanal jang le 

1604: Penduduk ' Usbekesten 

beragama Islam. Mufti jang ka 
mi datangi sudah tya dan pu 

nja warisan ke-muftian ini Su 
dah selama 500 tahun. Anak- 
nja jang & 35 tahun bisa ba 
hasa “Arab djuga dan akan 
pengganti ajahnja. Di Tasken 
ada 17. mesdjid. Saben Djuma 

di 'tiap2 
mesdjid 4000 orang. Ketika sdr 

Usman Ali Harun, wakil dari 
Pemuda, Muslimin Indonesia 
bertanja kepada Mufti: "Bera 

: jang naik hadji ke 

Mekkah?” Mufti tersenjum, 
mendjawab: “Hanja 2 orang 
tahun jang sudah”. Harun ter 
kedjut, lalu tanja tjepat2: "Me 
ngapa begitu sedikit?” Mufti 
mendjawab: “Dilarang Ingge- 
is!” 

Dimuka gedung perwakilan 
rakjat,.jang bagus sekali itu, 
modern Cialgm stijl nasjional- 
nja, berdiri patung Alisher Na 
woi seorang pudjangga Usbe 
kestan dari abad ke-15 jang 

mereka tjintai sekali itu. 
Inilah Usbekestan, suatu re 

jang termasuk tidak 
jang. paling madju diantara 

(Bersan:- 

  

  

      

Rapat Kebangsaan itu gagal. 
| Tak dapa: mengambil putusan. 
Terdapat dua golongan ' jang 
sama kuatnja. Jang pertama 
berpendirian, mendjaga kesela | 
matan dan membela tanah air. | 
Jang kedua berpendapat, tanah | 
nir tidak dalam kekuasaan kira 
sendiri. Tetapi biarpun tanpa 

putusan apa42, semangat jang 
tampak terasa dalam Rapat Ke 
bangsaan itu sesuai dengan nd j 
manja. Kesadaran Kebangsaan 
mulai tumbuh dengan keinsja- 
fan akan nasibnja sebagai Sua 
ty bangsa jang terdjadjah. 

Dalam, pada itu, orang menja 
takan kegirangannja. Rapat 
Kebangsaan itu pun dimaksud 
sebagai sambutan dan pernjata 
an girang akan kembalinja, ti- | 
ga orang putera Pertiwi dita- 

nah, air. dengan membawa ge- 
lar arts, insinjur dan juris, jak 
ni Dr. Suwarno, Ir. Notodining 

rat dan. Mr. Gondowinoto: 

Wahidin wafat, 

Dengan . tenang lambang 
eichlasan hatinja, wafatlah 

Da Wahidin Sudirohusodo pada 
tg. 26 Mei 1916 di Djokja, dlm 
usia 64 tahun. Makamnja dide, 
sa Melati, sebelum perang pada 

hari? tertentu banjak dikun- 
djungi murid dan peladjar. Na 
ma Wahidin sampai th. . 1932 
belum djuga tersebar diketahui 
dan dimengerti masarakat. Be- 
jum pernah diperingati resmi. 
Wahidin sendiri tidak meminta 
itu. Keichlasan dan kedjudju- 
ran hatinja tak mengenal upah. 
Pengorbanannja ia aka 
bahkan kpd nusa dan bangsa, 
tidak dimaksud sebagai uang 
dalam tabungan jg . memberi | 
bunga. Pengorbanannja . bukan ' 
riba Dalam hidupnja mengabdi 
masarakat, karena wadjib Ber 
bakti pada nusa dan bangsa, 
karena tanggung-djawab, 

Peringatan. pertama. 
Pada bulan Mei 1933, genap 

25 tahum usia kebangunan na- 
sional, cd'eh perkumpulan2 ang 
gota PPPKI, gabungan perkum 
-pulan politik nasional, diada- 
kan malam. peringatan sederha 
aa digelanggang 0 ahraga  Sri- 
medari Solo Pawai jang terdiri 
dari ribuan orang, dikawal ri- 
buan Pandu,. berangkat. ber-' 
arak dari Singosaren (Habipro- 
io) menudju stadion melalui 
Tjojudan,  Slompretan, Alun2' 
Utara, Gladag, Kauman, Pasar 
pon, Ngapeman. 

Buat jang pertama Kalinja 
umum diperkenalkan gambar 
Dr Wahidin jang diarak.  di- 
gantungkan pada sebatang tum 
bak "erhunus, dilingkari gaba? 
bunga melati dibawa: seorang 
Fandu dalam abitan bendera 
Merah-Putih. Dihadapan pulu- 
fan ribu manusia jang menjung 
kap stadion djadi lautan, insan, 

  

voleh Pak" Wurjadiningrat - di-. 
  

jang diimpikan .Terkeluar perka taannja 
kehadirat Ha Ni LA akan penlan, 

uda kita. 
De Janji tak ada, banja diharap su 

paja para pemuda itu kerak insjaf akan kewadjibannja terhadap. masarakat dan bangsanja. 
Kenjataannja semua kemudian djadi anggota BU. Jang kemudian terkemuka dan djadi pe 

   
ichlas.”. 

Jang . diberi 1m 

Cc -raikan djasa2 Dr. Wahidin, 
Peringatan itu disambung dgn. 
Xongres Indonesia. Raja, jang 
diadakan pada achin th. 1933 
djuga di, Solo, Antaraflain hen- 
-- Meta Rana peri ee 
takan batu ama Tugu Na- 
Sional. Koro itu baka 
lai. Oleh Bld. dilarang, “tepat 
pada hari akan dimulainja Kon 
gres. 

     

  

25 
t 

Ke 

1 

Peringatan kedua. 
Peringatan jg kedua terdjadi 

sesudah kita merdeka sehabis 
agressi Belanda pertama dan di 
muka agressi jang kedua. Tgl. 
20 Mei 1948, genap 40 tahun 
usia Kebangunan Nasionffdira 
jakan resmi dipresidenan Djok-” : 
ja Ditetapkan oleh Kepala Ne- 
gara tiap 10 tahun - selandjut- 
nja tg. 20 Mei akan dirajakan 
besar2an. Sekarang genap 100 
tahun hari lahirnja, disadji- 
kan gubahan sebagai -peringa- 
tan sekedar. "2 

Kata peninggalannja. 
Ada kata peninggalan, jang 

pada zaman pendjadjaharr sa. 
ngat taboe, Tak bolah dlutjap 
kan, Tiaak boleh ditulis .P 
zamannja Wahidin ia'ah, 
orang jang revolusioner, 

»Als wij, Indonesiers, “al 
gezamenlijk spuwen, zal de 
tander verdrinken”” Djika bang 
sa kita sesaat serentak melu 
nah bersama Belanda akan ma 
ti tenggelam. Artinja: djika 
kita bersatu-padu dan berpera 
serentak, kekuasaan Beat 
atas tanah air akan 
an tsb. /diu ran 

oleh Dr Wahidin kepada, ahna 
hum Dr. Setiabudi pada Sehi 

Wahidin th. 1907 waktu Pak 
datang menemuh 
(Douwes Dekker), jang ka 3 

Season gann Ba w kaak e "3 

    

Ot, 

    
     

a
3
3
   

    

    

Sifat-sifatnja. 
Sifat2 Wahidin je lahursgg "18 

memberi.ia innerlij ezag, £ : 
ngaruh batin aa, sin Lg Lang 
dituturkan oleh Dr Entan Yi 
Pak Tom menulixdalam “Re 1 nang-Kenanggn” (risalah $ K hanja diperuntukkan “kera 

MA 

  

      

badi besar Bapak Perg 
itu demikian: LN 4 “Pertemuan dgn Dr Wahidin “ 8 Sudirohusodo jg mempunjai me 
ras ig tenang jg bidjaksana didalam langkah “lagunja | 2.3 jakin kalau Pa 4 : tjita2nja - telah memberi bekas kepada saja jg dalam agakhi  “Suaranja jg merdu dan tig (Sareh) itu membuka fif 
ran dan hati -saja mendata kan tjita2 baru, dunia baru" 
dapat kiranj, meng iburkan 
hati saja, jang sak gua: sakit dan tuba 

tadi. “10 sada 
“Berbitjara dg Dp ahidin, 

mendengarkan akan  tudjuan- 
nja menghilangkan 
perasaan dan tudjuan jg terba- 
tas terbatas hanja untuk kepe 

    
   

    
    

Tg 

    

luan difi sendiri belaka. 
"Orang mendjgdi lain n 

juk merasa bergerak, gem 
diseluruh tubuh dan tular 
pemandangan mendjadi lua 
perfisaan mendjadi halus, tjita2 
Meriapa "SNN snagat ndek 
kata, orang merasa akan kewa 
djibannja jg "maha luhyr didu- 
na mi.” 

    

    
   

     
      

   

    
   

  

R, Sastrowirjo pernah bilang 
pada saja Dr. Wahidih Si 
dan. djudjur, tjara hid: 
sangat sederhana. Tutur-kat 
bersahadja. Kalau berbitjara! 
dan lantjar,. sopat.santun 
indahkan. Pandai mei 
Djadinja pun suatu ked 
djar “belaka bahwa 
mendjadi pelopornja perg 
sional jg menghasilkan '! 
tudjuan gemilang. 

Tudjuan sudah tertja 
Cekaan nasional, 

   

    

  

   

  

   
   
   

      

   
     

    

pun masih hampa. M 
diisi. 

Mengisi ' kemerde 
akan berhasil, djikad 
mimpin Sekarang ti 
man pada Watak 1 
Wahidin: 

' 

 



   

   

    

   

    
   
   

    
   
    
   

    

   

            

   

  

   

1 . tinja 3 as 1 ah Y 

“bila terdjadi sesuatu hat me- 
Ten auto Tenan &    

    

  

     

h 
berwadjib Takwa Ta Jot 
.baru2 ini kedjatuhan prijs 

NO (djadi mendapat ha 
Pep 250 — ternjata 1 ang 

-aseli 1 Oo. 086340 telah 

santi Angka 8 telah Jistcm- 
dgn angka 5. Setelah lot di 
imkan ke Escompto Djakar 
lot tersebut lalu diratur. 

Tangan 

   

   
   

   

  

  

   

telah b jak terdjadi ! 

-linta Sebab2nja ke- 
2 5 menurut 

laludintas 

dielamnja duduk kepala 

  

     

   

   
   

        

   

  

lisi lalu-lintas diserukan 
Ia Pena aa na negeri, spj 

  

   

u.| Slamet Rijadi telah “ditangkap 

5 | djembel tersebut 

terima oleh Pemerintah Balai 
Surakarta, dan telah dipergunakan 

- f untuk mendirikan perumahan rakjat, 
masing2 rata2 seharga Rp. 16.000.—. ' 

1 etis Purwodadi (Sar) 

- 

Rana kaum dish    

pemerintah daerah dengan kerdja sa- 
(il ma dengan fihak polisi, telah ditang- 

  kap di Surakarta 150 orang 
Ibergelandangan didjalan: dan - 

| dimuka rumah2 dan toko2. Miarola 
telah diserahkan kepada djawatan 
sosial dan diberi pemondokan di pe- 
rumahan miskin Wangkung.. Pada 
Senin malam jang lalu dari 

jang 

  

pula 
beberapa orang jang tak mempunjai 

1 tempat tinggal, mereka diangkut da- 
Jam 2 buah prahoto. 

Tindakan itu diambil karena kaum 
dianggap sebagai 

bahaja bagi keamanan di Surakarta. 
  

' Djandji Pemerintah untuk membe- 
rikan sebanjak Rp. 1.000.000.— gu- 
na pembangunan perumahan rakjat 

i bagi Kota Besar Surakarta 
tahun 1951, ternjata tidak dapat 
dipenuhi seluruhnja, Termijn “ perta- 
ma sebesar Rp. 250.000.— telah di- 

Kota 

bi 

Untuk tahun 1951 Balaikota Su- 
rakarta tidak djadi akan menerima 
“tambahan Rp. 750.000.—, akan 
tapi hanja akan mendapat tambahan 
Rp. 176.000.—. Uang tersebut akan 
dipergunakan untuk mendirikan pe- 
rumahan rakjat jang agak murah jg. 
seharga antara Rp. 5.000 - dan 
Rp. 11.000.— tiap rumahnja. 

Terror di Bojolali. 
Mengenai keadaan  memuntjaknja 

kedjahatan di Bojolali, lebih djauh 
dikabarkan, bahwa pada tanggal 28 
Desember 63 buah rumah didesa 
Ampel telah dirampok oleh ' gerom- 
bolan bersendjata dan pada malam 

'esoknja kembali telah dirampok 12 
rumah. Pada perampokan ini. 7 
orang telah ditjulik dan tidak terde- 
ngar lagi bagaimana nasib mereka 

| kemudian. Pada tanggal 1 Djanuari 
seorang mantri pes telah ditjulik dari 

|rumahnja dan kemudian ditembak 
mati di sawah. 

Balai istirahat. 
Bekas Hotel Merdeka di Tawang- 

mangu jang kini dalam keadaan ru- 
sak akibat clash ke-II jl, tidak la- 
ma lagi akan dibeli oleh Pemerintah 

Rp. 35.000.—. Setelah diperbaiki 
hotel tersebut .akan dipergunakan se-   

a Seng pera 
lintas diterangkan, bah | tatas nasehat dokter perlu beristira- 

| Besar Solo sebesar R 519.000 
akan diganti oleh Pemerintah 

La gunakan untuk memperbaiki 

dapat 

Pon, dimana akan didirikan 
al, Kiosk2 jang menarik. 

| kerdjakan. 

(SALATIGA. 
Braga dari kaum wanita. 

I aa, Muslimaai!, 
(nari Saptu jl. telah mengirim- 
Ikan utusan terdiri dari 4 orang 
Ike kantor kota-pradja 

perkosa” me ukiskan 
, | wanita Indonesia jang herpaKai 
Jan indah dan diudjung kainnja 

0 |lakang wanita jang digambar 

Idim. keadaan berbaring (in hg 

orang raksasa jang disini me- 

3 gang salah satu kaki 

seluruh Kaum wanita merasa 
tersinggung 

segera dfenjapkan. 

'mendjaga prestige dari Djawa 
tan Penerangan, Lebih landjut 

bagai Balai Istirahat bagi para: pe- 
gawai Balaikota Surakarta, jang 

hat ditempat jang sedjuk: Balai ter- 
sebut nantinja hanja diperuntukkan 
bagi tempat istirahat sadja, dan bu- 
kan untuk tempat orang2 sakit jang 
memerlukan perawatan ditempat jg. 

sgdjuk. 
Biaja untuk memperbaiki hotel 

tersebut ditaksir sebesar Rp. 75.000. 
— sehingga uang seluruhnja jang 

diperlukan guna pendirian Balai Is- 
tirahat Pegawai tersebut ada sebesar 
Rp. 110.000.—. 

Pasar Sarinah akan di 
Perbaiki. 

Didapat Kabar, bahwa beaja 
pembangunan kembali Pasar 

Pusat. 
Menurut rentjana Pemerin- 

itah Kota Besar Surakarta, 
uang pengganti i-u akan diper 

pasar2 lainnja didalam kota Su 
yakarta, Diantaranja jang men- 

perhatian Pemerintah 
jalah Pasar Sarinah di Pasar 

" Pembangunan kembali Pasar 
Besar itu, kini masih sedang di 

Pada bulan Desember oleh fihak , 

djalan !- 

“Perumahan rakjat. | 

untuk / 

te- | 

Balai Kota Surakarta dengan harga I-: 

| udii lagi menurut garis2 ig tertentu 

  

Jp     

1 

  

  

     

  

  
      

PN D kepatn 
4 na "kawan, - Luar Negeri, 
na p lab “kepada kami, 

   
      “bai 

jang telah aka Nahan Ta 
pada hari Natal dan Tahun Baru 1952. 

Semoga tahun 1952 ini akan membawa kebahagiaan 
Ka bagi, Sea. umat manusia. Ag PR 

Gama PENERAN, 
TN MONONUTU. 

  

     

   

  

  

  

      

  

Innalillahi wa Innailaihi Rodilun 
| Telah kembali ke Hadlirat Allah s.w.t. pada tg. 6/7-1-52 
Minggu malam djam 19.10 di. Purusara, Ajah dan Sdr. 
kami: 

“.MOESTARI 
Gg. Sumenepban 158 Semarang 

dalam usia 50 tahun. 
Kepada segenap Sdr.2 dan kenalan2 sedjawat jang 

telah menjumbangkan fikiran dan tenaga selama sakitnja 
hingga sampai saat penguburan djenazahnja, kami utjap- 
kan banjak terima kasih. Terutama kepada para Dokter 
& Djuru-rawat Ruang II Purusara dan para pegawai 
Administrasi kantoor ,»Peterongan” Semarang. 

Jang berduka tjita: 
3 Putra: Sodik. 

Sdr2: H. M. Sahli, Moh. Damsuki, Mochtar Hd. 
8 dan semua familie. | 
Maan BN masa KERANA AAA 

i 

  

Mengbaturkan terima kasih 
kepada para Penjumgang dan Sdr. ONG KIEM TJO punja der- 
mawan, berkenaan dengan hari kawinnja ia punja putri tg. 
3/1-52, pendapatan uang sumbangan sedjumlah Rp. 3132, 50 
telah diserahkan kepada kami, sebagai tundjangan jang kami 
telah memberikan peladjaran kepada anak2 dengan tjuma- 
tjuma. 

' Hormat kami: 
Pengurus KHON G KAUW HWEE bagian Pendidikan. 

PERNJATA" AN TERIMA KASIH 
Dengan ini kami 

  

nan Ambarawa, telah didata- 
ngi oleh gerombolan orang dgn. 
bersendjata api, Pada waktu 
ju sir S. sedang makan dgn. 
isterinja, Ketika ia melihat ke 
datangan tamu? jang tidak di 
inginkan itu segera ia melari- 
kan diri. Gerombolan itu :alu 
melepaskan tembakan kearah 
luan rumah, akan tetapi ia da- 
pat lolos dengan selamat, Ha- 
nja isterinja dan seorang ka- 
wan mendjadi sasaran peluru 
Sehingga kawan itu menemui 
adja nia, 
Kemudian barang2 isi rumah 

terhi'ung djuga pakaian dinas 
dan revolver sdr. £ habis di- 
rampok. Berapa kerugian jang 
gang na dapat dipasti 

da sekalijan Familie, Sdr-sdr, 
dan handai taulan jang sudah 
perlukan datang melawat, ki- 
rim karangan-bunga, bantuan 
berupa tenaga maupun fikiran 
dll. perhatian, pada waktu me- 
ninggalnja Saudara prempuan 
dan Isteri kami: 

R. Ngt. SITI FADILAH 
SURJOSUDIRDJO. 

Hormat: 
R. Mh. Sachlan Basrie. 
R. J. Surjosudirdjo. 

Pemberian sabah ke- 
pada tjalon guru 

agama. | 

Lengan dihadliri oleh pembesar2 1 
Civiel “ditempat,  utusan2 dari Djaj 
watan kendidikan Agama propinsi 
Garj Semarang, dan wakil2 perkum 
pu.an Issam, pada tanggal 3 Djanua 

ji 1, di Hotel Kali-Taman telah di 
langsungkan upatja'ra pemberjan idja 
zah kepada tiaion2 guru Agama Is 
lam jg telah tulus dalam udjiannja. 

Sdr, Hadisoebroto. kepala Kantor! 
Pendidikan Agama kabupaten Sema. 
rang, antara lain menerangkan, bah. 
wa banjak pengikut pada latihan 
tialon-guru jg diselenggarakan oleh 
Ljawatan dalam bulan Oktober 1951 
ada 75 orang. Ketika pada penghabi. 
san bwan Nopember diadakan udji- 
an banjaknja ig turut ambil baha. | 
gian atas 48 orang dan dari mereka! 
ada 29 orang ig lulus. Mereka akan 
diberi tugas untuk memberi penga- 
djatan Agama Islam pada murjda| « 
SR... Pada umumnia mereka telah 1 
mengadiar di madrasah2, keluaran 
S.R. dan berumur sedikitnja .8 ta 
hun. Udjian jg mereka tempuh ada. 
lah merupakan phase jg pertama, 
dan selandjutnja mereka akan di. 

  
S port. 

' Sepakbola di Djakarta. 
Kesudahan pertandingan se- 

pakbola di Djakarta untuk me- 
rajakan genap 23 tahun berdiri 
nja ,,Setia”, pada Sabtu dan 

  

(staats-examen). 

Setelah idjazah diterimakan ke 
pada seorang wakil guru oleh se-   

papa eri wanita ditempat 
. Perwari, Getrwis, RuKun Wa 

PWKI, pada 

untuk 
mengadjuKan protes tidak setu 
dju berhubung dengan pemasa 
ngan poster propaganda dari 
Pjawatan Penerangan di dekat 
tempat pemberhentian otobis di 
Salatiga, mengenai soal Irian 
Barat. PoSter jang tertulis hu- 
ruf besar Indonesia akan di- 

seorang 

nampak perkataan Irian, Dibe- | 

gende houding) itu nampak se 

wudjudikan imperialisme, meme 
wanMa 

Ntntihar keterangan nj. Ha- 
roen jang mengetuai utusan itu, 

kehormatannja 
dan minta supaja poster tsb. 

Lagi pula 
kata nj Haroen protes itu utk. 

dapat dikabarkan. bahwa pos- 
ter itu kini telah diturunkan.   

eh. Pada hari Saptu malam 

| Ass-wedana Djambu 

| dirampok. 
1 

    2 kira? djam 8 rumah sdr. S., 
. Yass.wedana di Djambu karye- 

diadakan pertemuan yamah-tainah. 

1 

Minggu jl. sbb: Bakti-Jong Am 
| bon 2—1, BVC-Setia Muda 2—2 
dam Setia-BVC aa, 4 

ae" Tennis 
Di Karachi (Pakistan dan di 

Bombay (India) kini sedang di 
langsungkan pettandigan2 ten- 
nis jang di-ikuti oleh pemain? 
dari negara2 lain. Pertandingan 
finale akam dilandjutkan di La- 
hore. setelah at se- 
mi finale se'esai, 

Roy Rogers 431 

otang pegawai dari Kantor Pendidi. 
kan Agama. maka lalu diadakan 
sambutan, Pak Walikota Salatiga tu- | 
rut merasa bangga, bahwa oleh Dia. | 
watan Agama telah ditjapai langkah 
ig njata dalam usaha penjempurna. 
an pendidikan Agama Islam. Sean. 
djutnja kepada para tjalon guru di 
beri pesan agar mereka dalam tiara. 
nja mengadjar menempuh 'ain dia. 
lan, jakni dengan sedikit bitiara 
akan tetapi dengan tingkah laku ig 
ba'ik supaia dapat ditiontoh cleh 
murjd2nja. 

Selasai dengan bahagian resmi jau   
  

£ 

haturkan | 
beribu-ribu terima kasih kepa- | 

ME RAR 

Pembetulan pengumuman No. 
“sbb: 

ning masih utuh, untuk 

(Bapindo-Smg.) 

Pembetulan 

  

Pengamuman 
26/1951 tertanggal 28-12-1951 

IL Pendjualan penning sepeda/ betjak Gi Kantor Ketjamatan 
if Semarang Selatan semestinja di Kantor Deneankan Sema- 
ii rang Utara, Karangtempel Selatan No. 12. 

2N Sipenanggung padjak sepeda jang dalam tahun 1951 telah 
“ membajar padjaknja sebanjak Rp. 4,50 dan keadaan pen- 

1952 hanja diwadjibkan ta 
membajar Rp. 1, 50 dan SE penning ini dilakukan 
di Kantor Padjak Kota Besar Semarang, Bodjong 148. 

A.n. Dewan Pemerintah Daerah 
Kota Besar Semarang, 

Kepala Daerah: 

Hadisoebeno Sosrowerdojo. 

  

  

   
       

dalam, KAN DUNGAN 

ANGGUR 
ANTHAY 

tjap 

  

an Kuat jang paling Mandjar Uk 
KIOE PIAN TJONG YANG WAN” 

man an MANIK dan DARA, dan mustadjab sekali untuk 
menjembuhkan SAKIT PINGGANG, MUKA PUTJET, KAKI 
TANGAN LEMAS, BADAN LEMAH, KEPALA SERING PU- 

SING, MATA GELAP, dan bisa tulung orang tua jang gi 
belon dapat turunan. Per botol harga tjuma R 4,50. 
Dan sedia Obat Plesir ,KIOK TJAN TAN” (Lotion), sesudah. 
nja pakai, tanggung tjari lagi. Per botol R 2,—. 

Terbikin oleh: TIONG KOK YOK PONG — Gg. Tan 6 | 
SEMARANG. 

  

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

penjakit, selalu marah-marah, muka putjat, makanan kurang 
hantjur, perut kembung, kepala pusing, lekas tjape, tidak bisa 
tidur, kaki tangan dingin, semut-semutan, pikiran tidak tetap 
dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi untuk itu 
semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MU- 
DJARABNJA. 
JARIANOL, Harga per botol |... R 20,— 
Obat BIKIN HITEM RAMBUT 10070 tidak luntur 5 gr. R 25,— 
2 gr. R 10,—. 
Obat Minjak SUARGA DUNIA untuk laki-laki p.b. R 10,—. 
Obat ZALF FACE CREAM (tjahaja YOSAF) untuk hilangkan 
item2, djerawat dimuka dan kekolotan R 25,—, OVUMATA- 

langkan gatal, kudis, koreng segala matjam penjakit kulit, 
Harga R 5,— per botol. Obat-obat dikirim diseluruh INDONE- 
SIA. Wang dimuka tambah ongkos 1045. Untuk mengobati se- 
gala penjakit, luar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing aa   »SEMBILAN BELA" 

Sepesial buat orang | 
perempuan jang lagi ! 
hamil 3 bin sampai 
waktunja anak ter- 
lahir. 

Ia bikin kuat tem- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan- 
nja penjakit, dar 
pembawakannja 

orang hamil. 

Membikin segar 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan 
gugur. 
Aturan Minumnja: 

Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur, 
minum 1 gelas sloki 

     
     

Tinpiein 6—8, 

Dikeluarkan oleh Chemicaltin Hardel IS KIEM TIK 

  

3 8 
  

  

   

     

    
   
   
    

       

    

atau 

sj tjam2 penjakit. Ka 
4 djian tsb., kamj 

Dj. Bawean 2   

Tip. 1316 Sarabaja. 

MINJAK OBAT BAN LENG 2 
Dapat diminum untuk menjembuhkan: batuk baru 

lama, sakit tenggorokan sakit perut dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, 
bisa, kena api, dapat lekas 
Kannja. Apabila merasa lelah atau salah urat, dari 
sport atau djatuh dapatlah Ban Leng digosokkan | 
(dipidjet) dan diminum, semua itu penjaKit lekas 
sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak ad 
li surat pudjian dari Tuan? jang terkenal, 
sudah disembuhkan oleh Ban Leng nj, dari ma 

bisa Kirim sama Tuan, 

Fl Ban Leng dapat dibelih pada semua toko2 Obat 
DL: kalau tiada, boleh kirim R. 5.—. 
kirim 1 botol sama Tuan dengan 

ikeluatkan oleh: Rumah Obat Tjieh She Tong. 

digigit binatang ber. 
hilang dengan digosok- 

at 
fe

at
 

si
i 

Ta 
ang Us 

lau Tuan suka batja surat2 pu 

Kami nanti 5 
tertjatat, 

B
a
 

2
g
 

SA
 22 Tilp no. 2207 S. Surabaja. £ 

en nn Rena 

L 
T
u
 

  

TASIB 
Seteran 109, Telp. 1123 Smg. 
“Specialist untuk WASIR (Am- 

beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obat. 
WASIR dengan garantie seri- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nia. 

ZONDER OPERATIE 
Diam bitjara: Pagi 9—12 

Gone BT 
1 

  

Film Paramount jang Kotjak! 

  

Ini Malam Premiere ! 

Rex” 557.59 (13 tah.) 
Joba Lund — Corinne Calvet 

My Friend Irma Goes West 

  

  

ORION: 5.—7—9.— (17th) 
Linda Darnell Charles Boyer 

svIhe 131h Letter” 
Pembunuhan dengan sendjata jang 
Ben . Satu pena-merah | 
20th Century FOX' Film Heibat ! 

  

BARU BUKA 

Toko MAYA-DEWI 
Nonongan 3 — Solo 

Sedia SE untuk TAHUN 
BARU 
Sevan-nevan - Shantung linnen 
Zijdelinnen - Kashmirlinnen, 
Bemberg polos dan kembang 
Bamboo Sharkskin 
Imitasi wool dan 100104, wool     
  

anu matjam2. Harga melawan! |. 

Mietropole 4.45-7.-9.15 (17 th)   w— Errol Fiynn Ann Sheridan | 

»Edge Of Darkness" 
Gerakan bawah-tanah jang ulung 

Warner Bros” New Entertainment! 

Djagalan 6.45—9.— (17 tb) 
  

!Elm Mesir jang palivg' baru: 
akia Ibrahim - Serag Mounir 

Al Rob La Yamout,,' 

  

WOW ANOTHER WHIZZING 
THING / WALLABW!S « 
3 CLOSE BV/ 

I TOLB POC AND MILLIE 
TO LAY LOW AN! KEEP | 
JANE IN THE HOUSE 
TILL T NAIL Na NT 

E KARNS f 

mg Wow! 11 Lagi b barang 
ig mendesing itu! Wallaby 
tentu ada dekat tempat ini. 

3 Telah Tketa an “kepada Wit- 
lie dan dokter Stiteh tadi supaja 
berbaring untuk mentjegah kena ba 
rang jg menjambar itu: demikian 
pula mendjaga supaja Jane tetap di 

| tumah sadja. Sampai aku, dapat 
membekuk batang 2 Wallaby 
Karns, ! 

sa      

hard TO TELL: - MAN om | 

  

YA CACTUS IN THIS DARK, BUT 
INE GOT .TO FIND OUT! | 

    
— Tanaman cactus ataukah 

orang jang berdiri itu? Dalam 
gelap seperti ini sungguh sukar 
dibedakan! Tjoba kulihat Laka 
dengan saksama, 

KA cacrus wirH WP. 
A SUCKER &X HAT ON IT as 

KUA WHAT. 2 

           
— Tanaman, cactus dengan 

diberi topi diatasnja? Hey, apa 
17 NA 

1 Satu akal tolol dan seder 
hana, Rogers, tetapi ternjata 

kamu dapat terperdaja!!   

Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu- linu, Bengek  (Asthm 
Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tiada accoord bulanan Oo. 
putihan, Wasir (Aambeien) didjamin.10 hari sembuh dan ke- 
iuar akar2nja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja pe- 
njakit diobati sampai baik. NOHAIR obat buat hilangkan ram- 
but, tempo 5 minut garantie. Harga 1 fl. R 10,—. 

Worid Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 
Sawah Besar 14 Djakarta Tilp. 3804 Gmb. 

Djuga bisa beli di: 
TABIB G, A. FACHRUDIN 

Djalan Tepekong No. 3 
MEDAN. 

& — — 

PERLAK KARET 
Kweinet Katun SA SEL pk dn p/m Rp. 20.— 

AA AON AE PE BLN TN lt £ 15 — 
biasa IN IN Ia HAN AG 3 » 12 — 

Perlak Kembang NG ATA Ot, Ta bontang 5 sj 10.— 
2 Ng Nae 2 3 

Toko SOH KING “BIE 
Kranggan 69 — Tilp. 1692 — Semarang, 

   
  

  

  

Pemberitahuan 
Pada surat putusan harga dari Menteri Perekonomian ttg. 
Desember 1951 No. 446, adalah ditetapkan bahwa penggar 
(vergsedingen) dalam bentuk apapun djuga jang paling fi 
boleh ditawarkan atau diperhitungkan oleh Maskapai2 
ran partikelir, perusahaan2 Veem, Cargadoors, Stuwasoori 
perusahaan2 jang bersamaan, untuk djasa2 dan pekerd, 
jang dilakukannja dalam pelabuhan2 Indonesia, tidak ' 
melebihi penggantian2 jang diperhit ungkannja sebelum pasha 
selambat-lambatnja pada 1 Desember 1951, terketjuali djika 
oleh atau atas nama Mer'eri Perekoncmian dengan persetu- 
djuan Menteri Perhubungan, terhadap larangan ini telah diberi 
pembebasan. : 

te 

  
Surat putusan harga ini ber'aku mulai 1 Djanuari 1952. 

Veoieri Perekonomian 

  

  

  

Henna 

  

CITY CONCERN CINEMAS   BA 

  

  

En 5.—7.— 9.— Ini Malam D.M.B. Tu. 
“3 Irene Dunne — Fred Mc, ja ANN 

: " kran "Never A Dull Moment" Sesat 
GRAND 5.—7.—9.— Ini Malam Reprise (17 ta Han Blyth saw CX Farley Granger - Ta tahun). 

amue 
Goldwyn's »Our Very Own Ma 

INDRA 5.—7.—9.— Ini Malam D. M. B. 13 Kis 00 EPISODE KBIL (TAMAT) ara bla sur 

aw “ COLUMBIA SUPER . SERIAL” ' (eye 

  

-« »Atomman versus Superman": 59 
LEBIH.HEIBAT — LEBIH GEMPAR u" 

ROYAL 5.7. —9.— Ini Malam D.M.B. fu. 
| Maria —, P.'Ramlee — Rokiah 5. Ne - , Harris 

Penshidu upans 3 
Satu film Istimewa jang menggemparkan | 

: 

k:99 

Roxy 
Maa Miss 
Li Li Hwa dim. ) 

7 .— 9.— Ini Malam Premiere: “Ia. 13 Than 

Ih Chih. .Mei' Ka 
iKUO Yu! 

istimewa buat laki2 

Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTIE. Tanda2 

Z0OL special untuk perempuan R 40.—. SULFANOIL buat hi-' 
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